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Till läsaren

Åren 1999–2000 gav Svenska litteratursällskapet i Finland ut Finlands 
svenska litteraturhistoria i två band: Första delen. 1400–1900, utgiven 
av professor Johan Wrede och Andra delen. 1900-talet, utgiven av 
professor Clas Zilliacus. Böckerna är det första stora översiktsverket
över den svenska litteraturen i Finland och har blivit ett standardverk. 
Finlands svenska litteratur 1900–2012 som läsaren håller i sin hand är 
en förkortad och uppdaterad version av det senare bandet. Boken 
utkommer även på tyska i samarbete med förlaget Kleinheinrich. En 
av de tilltänkta målgrupperna för den svenska utgåvan är lärare och 
elever och för dem har Barbara Huldén författat en lärarhandledning 
riktad till modersmålslärare i högstadier och gymnasier.

Fram till ungefär 1975 består denna bok huvudsakligen av förkor-
tade och bearbetade texter ur föregångaren. Undantagen är bokens 
inledning samt den inledande texten till avsnittet om mellankrigsti-
den. Perioden efter 1975 består i betydligt högre grad av nytillkom-
men text.

Ett varmt tack går till skribenterna i Finlands svenska litteraturhis-
toria. Andra delen. 1900–talet som ställt sina texter till förfogande för 
den nya boken. En förteckning över de medverkande finns på s. 365. 
Ett tack går även till Rainer Knapas och Trygve Söderling som bidra-
git med nyskrivna texter samt till Clas Zilliacus som ställt sin sak-
kunskap till förfogande under arbetet med boken. Övrigt nyskrivet 
material står undertecknad för. Manuskriptet har lästs av två av för-
laget utsedda anonyma granskare vars välavvägda synpunkter och 
förbättringsförslag jag efter bästa förmåga försökt beakta. Ett särskilt 
varmt tack går till förlagsredaktör Hedvig Rask, vars outtröttliga 
och sakkunniga insats var av avgörande betydelse i slutbearbetningen 
av manuskriptet.

Helsingfors i maj 2014
Michel Ekman
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Böcker på svenska har skrivits i Finland i flera hundra år. Men 
bara under de senaste dryga hundra åren kan man tala om en 

finlandssvensk litteratur som varken är finsk eller rikssvensk men 
står i växelverkan med bägge. Den här litteraturhistorian behandlar 
den finlandssvenska litteraturen från början av 1900-talet fram till 
i dag och bygger på ett vidsträckt litteraturbegrepp. Den omfattar 
inte bara höglitterär fiktionsprosa, lyrik och dramatik utan också 
folklivsskildring, barn- och ungdomslitteratur, essäer och memoa-
rer. Också litterära debatter av olika slag tas upp. Boken vill vara 
en litteraturens, mer än en författarskapens historia, vilket innebär 
att den inte byggs upp av artiklar om enskilda författarskap. I stället 
ges en helhetsbild av det litterära livet inom ramarna för avgränsade 
tidsperioder och litterära genrer. Dessutom ingår kapitel som skild-
rar den sociala, politiska och språkliga bakgrunden till det som sker 
inom litteraturen.

  UppkomsTen
     av 
en minoritets
       litteratur

-

Michel Ekman 13
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Finlands svenska litteratur 1900–2012 är en minoritetslitteraturhis-
toria. Utgångspunkten är att beskriva vad det inneburit för den fin-
landssvenska litteraturen att den skrivits i den språkliga situation 
som rått i Finland under 1900-talet. För de svenskspråkiga betyd-
de den en långsamt krympande minoritetsandel, i dag drygt fem 
procent, av hela landets befolkning på drygt fem miljoner männis-
kor. Eftersom de svenskspråkiga är koncentrerade till kustområde-
na i söder och väster är deras andel av befolkningen lokalt betydligt 
högre. Å andra sidan är det inre av Finland praktiskt taget ensprå-
kigt finskt. I boken analyseras finlandssvenskans förhållande till den 
svenska som används i Sverige och vad närheten till finskan fört med 
sig för den svenska som skrivits i Finland. Boken behandlar frågor 
om vad det innebär för författarnas stoffval att de flesta finlands-
svenskar lever och arbetar i en finskdominerad språkmiljö. Den ser 
också på vad språksituationen har inneburit för till exempel genre- 
och stilval inom litteraturen. Även den splittring det innebär för det 
svenska Finland att finlandssvenskarna sinsemellan lever i rätt olika 
språkmiljöer tas upp. Så är det svenska inslaget i arbets- och sam-
hällslivet betydligt starkare för österbottningarna och ålänningarna i 
de västra delarna av landet än för de svenskspråkiga som lever i södra 
Finland, och särskilt i de större städerna. Detta har inom minorite-
ten skapat skillnader i både politiska och litterära strategier som syns 
även i litteraturen.

För att det som vi kallar en finlandssvensk litteratur skulle upp-
komma krävdes en förhistoria som handlar om både det svenska 
språkets långa närvaro i vad som småningom blev Finland, och den 
kulturella utveckling som skedde på både svenska och finska under 
1800-talet. Här följer en helt kort genomgång av dem.

1800-TaleT – Finsk kUlTUr och naTionalism
När Finland som en följd av Napoleonkrigen år 1809 införlivades 
med Ryssland hade det varit en integrerad del av det svenska riket 
sedan 1300-talet. Administrationens och litteraturens språk var 
svenska och de fåtaliga litterära verk som skrevs av författare födda i 
den finska riksdelen hade inte någon särpräglat finsk karaktär.

Det är viktigt att minnas att synen på språket i Finland förblev 

Finlands svenska liTTeraTUr 1900–2012
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praktisk en god bit in på 1800-talet och främst styrdes av stånds-
samhällets ramar. Allmogen, den dominerande befolkningen, talade 
finska dialekter i finska inlandet, i norr och i öster, och svenska dia-
lekter vid delar av kustområdena. Det viktiga kyrkliga livet fungera-
de på finska i finska socknar och på svenska i svenska socknar, vilket 
även gällde lokalförvaltningen. För den som skulle arbeta inom den 
statliga administrationen och ekonomin krävdes däremot kunskaper 
i svenska. Finskan utvecklades inte till ett lärt skriftspråk under den 
svenska tiden, vilket innebar att de finskspråkiga unga män som ville 
gå den lärda vägen förutsattes lära sig svenska. 

Kriget 1808–1809 mellan Sverige och Ryssland förvandlade den 
tidigare östra delen av svenska riket till ett autonomt storfursten-
döme i det ryska riket och innebar en stor omvälvning i Finlands  
politiska historia. Kejsar Alexander I beslöt ge Finland inre självstyre 
och garanterade de svenska grundlagarna, religionen och ståndspri-
vilegierna mot att Finlands invånare visade kejsaren lojalitet. En lik-
nande autonomi var inte exceptionell inom det stora ryska riket vid 
denna tid, men för Finland kom de följande decennierna att inne-
bära avgörande förändringar, eftersom man genom egna lagar och 
social struktur blev en separat enhet i kejsarriket och t.ex. kunde 
bygga upp en egen förvaltningsapparat. För invånarna påverkades 
vardagslivet rätt lite av att Finland blivit en del av Ryssland, efter-
som den svenska tidens samhällsstruktur stod kvar nästan oföränd-
rad efter 1809. Ryskan kom aldrig att få en lika stark ställning som 
svenskan, även om vissa tjänster inom den högre förvaltningen eller 
rättsväsendet krävde kunskaper i ryska. Det blev i stället finskan 
som blev majoritetsspråk och i praktiken fick ställningen som lan-
dets första språk under ryska tiden. Åtgärder för att göra ryskan till 
administrationsspråk i Finland togs först långt senare, när det ryska 
kejsardömet redan gick mot sitt slut. Intresset för det finska språket 
och den finska folkkulturen kallades fennofili. Så länge den inte fick 
politiska uttryck eller vände sig mot Ryssland accepterades fenno-
filin av den ryska överheten, bland annat för att den skapade ett av-
stånd mellan Finland och Sverige.

Tidens nationalromantiska strömningar och tanken på national-
språket som något som definierade nationen växte fram i Finland 
under 1800-talet, precis som på andra håll i Europa. Litteraturen 

UppkomsTen av en minoriTeTsliTTeraTUr
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kom att få en central roll i nationsbygget. Den gryende 1800-tals-
nationalismen lade grunden för en specifikt finsk litteratur, om än 
fortfarande i huvudsak skriven på svenska. En tidig gestalt var för-
romantikern Frans Michael Franzén (1772–1847) som gärna valde 
motiv från finsk och lappländsk ödemark för sina dikter. Den fin-
ländska litteraturens portalfigurer är emellertid Elias Lönnrot 
(1802–1884) och Johan Ludvig Runeberg (1804–1877).

Redan mot 1700-talets slut hade intresset för den finskspråkiga 
folkdiktningen vaknat i kretsar kring universitetet i Åbo. Det var 
dock Lönnrot som under långa vandringar i trakterna på var sida om 
den finsk-ryska gränsen samlade in det mest omfattande materialet 
av muntligt traderad finskspråkig folkpoesi. Efter att enligt tidens 
sed ha bearbetat och kompletterat dikterna för att skapa ett sam-
manhängande epos gav Lönnrot 1835 ut dem under titeln Kalevala, 
om utkom i en utvidgad utgåva 1849. Redan 1840 utkom Kanteletar, 
en samling lyriska och episka folkvisor på finsk runometer. Dessa 
verk fick en enorm betydelse för framväxten av det finska national-
medvetandet och för konstnärer inom alla genrer.

Den svenskspråkige Runebergs kunskaper i finska var svaga, men 
även han påverkades i sin lyrik av metriken och motiven från Kalevala, 
vilket främst syns i de två samlingar av korta dikter som under titeln 
”Idyll och epigram” ingick i hans två första diktsamlingar (1830, 
1833). I sin episka hexameterdiktning gav Runeberg skildringar av 
de olika samhällsklasserna liv. Speciellt viktig var Elgskyttarne (1832) 
med sin sakkunniga förankring i bönders och torpares förhållanden 
i det inre av Finland. Runebergs ställning som landets nationalskald  
bekräftades av två samlingar av ballader från det s.k. finska kriget 
1808–1809, Fänrik Ståls sägner I–II (1848, 1860). Dessa inleds av 
dikten ”Vårt land” som senare skulle bli Finlands nationalsång.

Runebergs verk översattes snabbt till finska och har haft sin störs-
ta patriotiska betydelse i översättning. Dess betydelse låg i att det 
gav en bild av Finlands folk och natur som snabbt kanoniserades och 
spelade en avgörande roll för nationens självförståelse ända fram 
till andra världskriget. Runebergs nationalism var inte explicit poli-
tisk utan byggde på en föreställning om det finska folket och natu-
ren i en fast religiös inramning. Den kunde därför accepteras av de 
ryska makthavarna. Centrala drag var bilden av folket som tåligt, an-

Finlands svenska liTTeraTUr 1900–2012
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språkslöst och underdånigt och av naturen som karg och uppford-
rande men just därför en gåva av Gud, syftande till att moraliskt för-
kovra det finska folket. 

Utgående från Runebergs finska nationalkänsla utformade den 
hegelianske filosofen och tidningsmannen Johan Vilhelm Snellman 
(1806–1881) den politiska nationalismen. Detta blev utgångspunk-
ten för fennomanin, den politisk-kulturella rörelse som under 1800-
talet framgångsrikt kämpade för att finskan skulle bli likaberättigad 
med svenskan inom administration, undervisning och annat sam-
hällsliv. På längre sikt ville rörelsen att finskan helt skulle ersätta 
svenskan som offentlighetens språk. I mitten av 1800-talet fixerades 
finskan som skriftspråk och mot slutet av seklet var finskspråkig lit-
teratur i bredd, volym och artrikedom jämbördig med den svenska. 

Den runebergska nationalismen fördes vidare och spriddes av den 
mångsidige Zacharias Topelius (1818–1898). Topelius, som skrev på 
svenska, var förutom epiker, sagoberättare och lyriker även journa-
list och småningom professor i historia vid universitetet i Helsing-
fors. I omfattande historiska romaner, varav den kändaste är Fält-
skärns berättelser (1853–1867), gav han sin bild av hur Finland blivit 
till. Hans poesi kombinerade en runebergsk natursyn med dagsaktu-
ella, ibland politiska, motiv.

Under 1800-talets senare hälft utvecklades det finska språket 
och den finska litteraturen snabbt. Det första litterära mästerver-
ket var Aleksis Kivis drastiskt humoristiska roman Seitsemän veljestä 
(Sju bröder, 1870), en symbolisk berättelse om moderniseringen av 
den finska landsbygden som kombinerar djup kännedom om folk-
liga förhållanden med stor beläsenhet i hela den västerländska lit-
terära traditionen. Den blev startskottet för en blomstrande litte-
ratur till vars främsta namn kan räknas Minna Canth (1844–1897) 
och Juhani Aho (1861–1921), som bägge var en del av den nordiska 
realistiska rörelsen vid slutet av 1800-talet.

svenskheTsrörelsen
Den snabba utvecklingen på finskt håll födde så småningom en mot- 
och försvarsreaktion bland de svenskspråkiga i Finland. På akade-
miskt håll började man intressera sig för den svenska folkkulturen 
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längs Finlands kuster, man arbetade på att skapa en gemensam fin-
landssvensk identitet över klassgränserna och den politiska kampen 
för att behålla svenskan som det andra nationalspråket i Finland in-
leddes. 

Samtidigt verkade dock den svenskspråkiga litteraturen gå mot 
sitt slut. De främsta begåvningarna, dramatikern och lyrikern J.J. 
Wecksell (1838–1907) och den realistiske berättaren K.A. Tavast-
stjerna (1860–1898) tystnade bägge tidigt på grund av sjukdom res-
pektive död. Återväxten såg ut att ha upphört och pessimism beträf-
fande litteraturens framtid dominerade den offentliga diskussionen. 

Sekelskiftet 1900 blev en avgörande tid för svenskheten i Finland, 
både politiskt och kulturellt. Det blev också den tidpunkt då det 
som i dag kallas för finlandssvenskheten skapades. Själva ordet upp-
fanns dock först ett par decennier senare. De politiska förändring-
ar som skett i landet bekräftades när allmänna val med lika röst-
rätt för kvinnor och män infördes 1906 efter en radikal representa-
tionsreform som avskaffade den gamla folkrepresentationen, lant-
dagen med fyra stånd, och ersatte den med en modern enkammar-
lantdag (bestående av representanter för politiska partier). Eftersom 
svenskarna, som hade dominerat det styrande skiktet, vid denna tid 
utgjorde ungefär tolv procent av befolkningen minskade deras poli-
tiska inflytande drastiskt. Samtidigt blev en medveten – och på lång 
sikt framgångsrik – politik för att försvara minoritetens språkliga 
rättigheter nödvändig. Där spelade kulturen och det skrivna ordet 
en central roll. 

Den svenska litteraturen i Finland dog inte ut. I stället blev sekel-
skiftet 1900, genom att en ny generation av unga diktare då fram-
trädde, startpunkten för det som skulle bli en modern finlands-
svensk litteratur. Det innebar en självständig litteratur på svenska 
där alla genrer och litteraturslag var representerade och kontakter-
na till Sveriges litteratur relativt livliga. Det innebar också så små-
ningom uppkomsten av egna institutioner för den finlandssvenska 
litteraturen, sådana som förlag, teatrar, en egen författarförening, 
egen litteraturkritik i den finlandssvenska pressen, och så småning-
om även stipendiesystem och akademisk forskning ägnad specifikt 
finlandssvensk litteratur. Det är denna nya finlandssvenska litteratur 
som är ämnet för denna bok.

Finlands svenska liTTeraTUr 1900–2012
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•

om bokens periodUpplägg 
Finlands svenska litteratur 1900–2012 är indelad i fyra avsnitt. Boken 
avslutas med en essä av Clas Zilliacus som reflekterar över vad mino-
ritetsställningen inneburit för den finlandssvenska litteraturens ut-
veckling. Periodindelningen bygger både på Finlands politiska histo-
ria och på utvecklingen inom den finlandssvenska litteraturen och 
pekar på samband mellan dessa. 

Den första perioden, 1900–1917, handlar om hur finlandssvensk-
heten byggs upp. Här behandlas den ryska centralmaktens försök 
att förryska Finland genom att knyta det autonoma Finland närma-
re rikets centrum och finländarnas motstånd mot detta, den snabba 
moderniseringen av samhället under 1900-talets början, de ryska 
revolutionerna 1917 och Finlands självständigblivande, inbördeskri-
get 1918 samt mödorna med att skapa en finlandssvensk identitet 
och litteratur. De första litterära försöken är anspråkslösa och este-
tiskt tillbakablickande, men hela tiden pågår arbetet på att utforma 
ett smidigt och idiomatiskt svenskt litteraturspråk. De första frukt-
erna av detta syns i de bästa verken av de s.k. flanörprosaister som 
framträdde på 1910-talet. Utmärkande för den svenska litterära in-
stitutionen i Finland är att tidskrifterna och den litterära debatten 
har spelat en viktig roll, vilket märks ända från seklets början. 

Den andra perioden, 1918–1939, utmärks av politiska och estetis-
ka polariseringar. Polariseringarna gäller både samhället och littera-
turen: till ytterligheter drivet vänster- och högerengagemang inom 
politiken, språkstriden mellan finskt och svenskt inom samhällslivet 
samt spänningar mellan modernism och traditionell estetik, höglit-
terär och folklig smak inom litteraturen. 1920-talet var en aktiv tid 
för den framstående gruppen av finlandssvenska modernistiska för-
fattare med Edith Södergran som pionjär. En livlig litterär debatt 
mellan nytt och gammalt fördes och flera på lång sikt betydande för-
fattarskap inleddes. På trettiotalet blev en grupp av författare som 
politiskt hörde till den yttersta högern ett synligt inslag i det litterä-
ra livet. En av följderna av den kris i samhällslivet som andra världs-
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kriget innebar för Finlands del – vinterkriget 1939–1940 och fort-
sättningskriget 1941–1944 mot Sovjetunionen samt Lapplandskri-
get 1944–1945 mot Tyskland – var att trettiotalets språkstrid upp-
hörde och svenskan politiskt accepterades av alla partier. För andra 
världskriget överlappar andra och tredje perioden delvis varandra.

Den tredje perioden, 1939–1974, omfattar krigstid och efterkrigs-
tid. Denna period innebar stora politiska och andliga omställningar 
under och efter krigen. Krigstiden präglades av censur och pappers-
brist, men också av ett stort intresse för läsning. Efter freden med 
Sovjetunionen 1944 blev arbetarrörelsen och finlandssvenskarna en 
integrerad del av samhället samtidigt som den nationalistiska ytter-
högerns inflytande upphörde. Det innebar konsolidering och bredd-
ning av den finlandssvenska litteraturen, men också att skillnaden 
mellan de olika svenska regionerna accentuerades. Nu uppstod en 
egen litterär institution i Österbotten och en framgångsrik grupp av 
regionala författare framträdde. 1950-talet präglades också av att en 
andra generation av småningom mycket framstående modernistiska 
poeter debuterade. Även barnlitteraturen, med namn som Tove Jans-
son och Irmelin Sandman Lilius, blev allt starkare. 1960-talet förde 
med sig en politisk litteratur som innebar både att en debatt om litte-
raturens uppgifter föddes, och att en senkommen debatt ur vänster-
perspektiv fördes om det självständiga Finlands historia och politik 
– inbördeskriget, den politiska utveckling som förde till krigen mot 
Sovjetunionen och efterkrigstidens uppbyggnadspolitik. Den debat-
ten nådde också litteraturen. 

Den fjärde perioden, 1975–2012, behandlar samtiden och ett bred-
dat litteraturbegrepp. Perioden, som tar sin början på 1970-talet, 
präglades av att många unga författare tog avstånd från politise-
ringen av litteraturen. Feminismen gjorde sitt intåg i litteraturen – 
på den punkten blev finlandssvenskarna föregångare i Finland. De 
stora förändringarna i Finlands politiska situation i och med Sovjet- 
unionens fall och inträdet i EU syns knappt i litteraturen. Däremot 
skedde en remarkabel förändring i finlandssvensk litteratur: de om- 
fattande, samtidsskildrande romaner som förgäves efterlysts av läsare 
och kritik under hela 1900-talet gör plötsligt sin entré. Till de mest 
uppmärksammade hör Monika Fagerholm och Kjell Westö. För första 
gången blev under 1900-talets sista decennier prosan lika betydande 
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som poesin i finlandssvensk litteratur. Språkligt innebar denna tid 
ett tillbakaträngande av svenskan, som alltmer förvandlas till ett 
språk för privatlivet, åtminstone i städerna och i södra Finland. Det 
förde med sig problem för de författare som realistiskt vill skildra 
samtiden, i och med att segment av svenskan i Finland som hänför 
sig till arbetslivet och samhället försvagas. Å andra sidan har dessa 
begränsningar fungerat som en konstnärligt stimulerande utmaning. 
Litteraturen i det svenska Finland visar upp en mängd olika sätt att 
bemöta dem. Både kvantitativt och kvalitativt upplever den i dag en 
blomstringstid.
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kapiTel 1
Från Förryskning

till självständighet
1900–1917Händelserna i Ryssland gjorde att  

de stora massorna satte sig i rörelse 
också i Finland. Ett nytt inslag blev  
de stora demonstrationerna runt  
om i landet, här framför stadshuset  
i Jakobstad under storstrejken i 
början av november 1905.

23



24

Politisk och kulturell 
Bakgrund

 den finska självständighetskampen hade aldrig lett till sitt 
mål utan yttre, helt utanför Finland liggande händelser: första 

världskriget och de två ryska revolutionerna, den borgerliga i mars 
och bolsjevikernas i oktober 1917. Landets inre, politiska, kulturella, 
ekonomiska och sociala strukturförändringar hade på 1910-talet 
nått ett sådant skede, att nationen Finland och dess folk de facto 
kunde uppträda som en stat inom Ryssland. Den överraskande slut-
liga självständighetsförklaringen, som med tysk hjälp improviserades 
fram i all hast den 6 december, var ingen självskriven följd av detta 
utan bara ett finsk-borgerligt motdrag till Lenins oktoberrevolution. 

Tysklands roll som interventions- och skyddsmakt i Finland upp-
hörde då första världskriget tog slut 1918. De föregående årtion-
denas politiska oppositionsrörelse mot den ryska civil- och militär- 
politiken i storfurstendömet Finland har i traditionell historieskriv-
ning utformats som ett dramatiskt förspel till självständigheten, som 
den slutliga vändpunkten i legenden om nationens och statens födel-
se. Startpunkt var utnämningen av generaladjutanten Nikolaj Ivano-
vitj Bobrikoff till generalguvernör över Finland hösten 1898. Frå-
gorna om hur rysk lagstiftningsprocedur skulle tillämpas för lagar av 
riksintresse – det s.k. februarimanifestet – och om en upplösning av 
den finska värnpliktiga militären och införande av rysk värnpliktsord-
ning stod i centrum för konflikterna åren 1899–1901. Orsakerna låg 
från rysk sida sett i det skärpta strategiska läget kring Östersjön som 
uppfattades som ett hot mot huvudstaden S:t Petersburg. Därmed 
krävdes ett markerat inlemmande av Finland, dess institutioner och 
territorium i kejsardömet. Generalguvernör Bobrikoffs åtgärder, 
som också omfattade utökade rättigheter för ryska språket inom för-
valtning och skolväsen, bemöttes i Finland med antingen aktivt eller 
passivt motstånd eller med så kallad undfallenhet. Censuringrepp, 
deportationer och avsättningar av tjänstemän bemöttes med mot-
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demonstrationer eller hemliga flygblad. I juni 1904 föll general- 
guvernören offer för ett pistolattentat i Senatshusets trappa – atten-
tatsmannen Eugen Schauman sköt också sig själv. 

Rysk-japanska kriget hade brutit ut i februari 1904. Rysslands mi-
litära nederlag och landets inre konflikter som skärptes genom revo-
lutionära socialistiska rörelser ledde till en våg av strejker och upp-
lopp i hela riket 1905–1906. Den revolutionära rörelsen i Ryssland 
1905 tvingade kejsaren till politiska eftergifter: en folkrepresenta-
tion, duman, skulle inrättas, politiska rörelser och fri opinionsbild-
ning skulle tillåtas. Också i Finland utnyttjade lantdagen Rysslands 
svaghetstillstånd. I december godkändes ett förslag om en repre-
sentationsreform, som skulle avskaffa fyraståndslantdagen – egentli-
gen en kvarleva från det svenska 1700-talet – och införa en enkam-
marlantdag, med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. 
Det stadfästes av kejsaren i juli 1906. Det första verkliga lantdags-
valet i mars 1907, som gav socialisterna 80 mandat av 200, blev en 
slutpunkt för 1800-talsidealismens och nationalismens epok i Fin-
land. Majoriteten av Runebergs och Topelius finska folk var social- 
demokrater, som nu ställde krav på reformer och samhällsföränd-
ring. Den modernitet som ännu vid sekelskiftet var en estetisk rörelse 
blev nu politisk och det rationella reformsamhällets idéer berörde 
alla nivåer i Finland. Den ryska utrikes- och inrikespolitikens för-
ändringar avspeglades fortfarande omedelbart i Finland. En ny för-
trycksperiod inleddes 1908 och de ledande politiska aktörerna i Fin-
land, generalguvernörerna och senaten, byttes i rask följd under de 
följande åren. År 1910 var man konstitutionellt sett tillbaka i ett 
läge, där finländska lagstiftningsfrågor av allmän riksnatur skulle 
stadfästas av ryska myndigheter. 

Världskrigets utbrott i augusti 1914 medförde ett dramatiskt pro-
klamerat krigstillstånd också i Finland och full beredskap för en tysk 
landstigning. Senare på hösten publicerades ett förnyat förrysknings-
program för att trygga rikets krigsintressen. I oktober 1914 togs det 
första steget till ett aktivt samarbete med fienden, Tyskland. I student- 
kretsar i Helsingfors grundades jägarrörelsen, en underjordisk orga-
nisation med avsikt att värva unga män för militärutbildning i Tysk-
land. Utbildningen inleddes 1915, den 27:e preussiska jägarbataljo-
nen med finländskt befäl och manskap deltog senare i striderna på 
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den tyska östfronten i Baltikum och återvände triumfatoriskt som 
befriare till Finland under inbördeskriget 1918. Utvecklingen i Fin-
land var beroende av stormaktspolitiken i triangeln S:t Petersburg 
– Berlin – Stockholm. Av betydelse var också den inre, kulturel-
la och liberalt reformatoriska utvecklingen mot en modern nation 
som trots alla sina öppna sociala konflikter bildade ett starkare stats-
byggande fundament för självständigheten än idén om en heroisk 
finsk frihetskamp. Paradoxalt är att ofärdsåren före första världs-
kriget samtidigt var den finländska konstens, arkitekturens, veten-
skapens och moderna litteraturens guldålder. Förhållandet mellan 
konst, politik och samhällsförhållanden under denna tid har ofta re-
ducerats till en proteströrelse: genom att komponera Finlandia ville 
Sibelius protestera mot februarimanifestet och Bobrikoff, arkitek-
turen var med sin granit och sin inhemska ornamentik en nationell 
manifestation. Detta är en snävt propagandistisk avgränsning gjord 
i efterhand. Årtiondena före första världskriget var Finlands mest 
europeiserade konstepok och en bjärt kontrast till det självständiga 
Finlands nationella instängdhet under 1920-talet.

svenska i Finland
Det finlandssvenska litterära språket är inte isolerat från det allmän-
svenska utan kan ses som en del av detta. Men det litterära språket 
rymmer stor variation, dels genom att författarna har olika språkvanor 
och växlar stil i olika genrer, dels genom att de språkliga verklig-
heter som de skildrar skiljer sig från varandra. På grund av geo-
grafiska och politiska omständigheter har finlandssvenskan utvecklat 
eller bevarat åtskilliga särdrag, som också återspeglas i litteraturen. 
Hos författare med en finländsk kulturidentitet kan särdragen vara 
mycket framträdande; hos författare som vill tillhöra den allmän-
svenska kulturkretsen kan de saknas helt och hållet. I den mån fin-
landssvenskarna lever i kontakt med den finska kulturen kan deras 
språk vara starkt påverkat av finskan. I nyare litterära verk kan de 
finska och de dialektala eller vardagliga influenserna bli så omfattan-
de – i synnerhet vid återgivning av talspråksrepliker – att en sverige-
svensk läsare har svårt att förstå texten eller åtminstone dess nyan-
ser. Detta har ibland ansetts försvåra spridningen av finlandssvensk 
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litteratur i Sverige, men det kan också ses som ett tillskott till den 
svenska litteraturens variationsrikedom. 

Uppfattningarna om det litterära språkets funktion varierar. Man 
kan se ett idealt litterärt språk som en modell för andra språkbrukare. 
Språkformen blir då ett led i en kulturell fostran och en identitets- 
bildningsprocess. Den funktionen var speciellt viktig i Finland för 
hundra år sedan. Senare under 1900-talet gick utvecklingen mot 
större realism. Språket betraktades då som en del av den verklig-
het litteraturen mer eller mindre troget ville avbilda. Ytterligare en 
möjlighet är att uppfatta språket som ett område för författarens ny-
skapande.

Det svenska standardspråket har uppkommit genom en lång ut-
veckling. Bibelöversättningen av år 1541, lagstiftning och myndig-
hetsskrivelser ledde till att en skriftspråksstandard etablerades i Sve-
rige på 1600-talet, och något senare en talspråksstandard, delvis 
med förebild i hovets språk. Detta bildnings- och ämbetsmannaspråk 
användes också i den finländska rikshalvan, förmedlat via universi-
tetet i Åbo, kyrkan och förvaltningen. Finland följde sålunda med 
i den allmänna utvecklingen mot ett standardspråk som användes i 
allt vidare kretsar. På 1830-talet kunde adelsmän i Västnyland börja 
kräva att tjänstefolket talade högspråk i stället för dialekt. Den litte-
rära språknormen hade inflytande också i Finland även om de språk-
liga skillnaderna mellan Sverige och Finland under 1800-talet blev 
alltmer uppenbara. De finlandssvenska avvikelserna bestod främst i 
arkaismer, ålderdomliga ord som i Sverige ersatts av modernare ut-
tryck, och i mindre utsträckning av finländska särutvecklingar och 
dialektord som vunnit insteg i standardspråket. Ett kosmopolitiskt 
drag utgjordes av tyska, franska och ryska lånord, men under 1900-
talet har de ofta fått ge vika för ett finskt inflytande i takt med att 
svenskan trots sitt officiella likaberättigande med finskan alltmer 
fungerar som ett minoritetsspråk.

Vid slutet av 1800-talet uppstod oro för att den svenska kulturen i 
Finland skulle försvagas om finlandssvenskan utvecklades till ett eget 
språk skilt från sverigesvenskan. Samtidigt förekom en stor aktivi-
tet inom det nya universitetsämnet nordisk filologi för att utforska 
det språkliga arvet och dess dialektala och regionala varieteter. Vid 
denna tid fanns ännu inte någon stark finlandssvenskhet och egent-
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ligen inte heller något enhetligt finlandssvenskt språk. Klasstillhörig- 
heten var troligen viktigare än språktillhörigheten. Att skapa en  
enhetlig finlandssvenska blev ett led i det politiska program som 
efter lantdagsreformen 1906 ville samla svenskarna.

Den som kom att ägna detta språkvårdsarbete ett livsverk var 
Hugo Bergroth, lektor vid universitetet i Helsingfors. Han talar om 
fyra slag av svenska i Finland: den som talas av ursprungligen finsk-
språkiga personer, om Viborgssvenska, som är starkt påverkad av den 
språkliga pluralismen i Viborg och S:t Petersburg, och om inlands-
svenska, som är mer påverkad av finskan. En fjärde variant, som natur- 
ligt blev grunden för det finlandssvenska språkbygget, var den som 
talades av den bildade klassen i Helsingfors och Åbo. År 1917 utgav 
Bergroth klassikern Finlandssvenska: handledning till undvikande av pro-
vinsialismer i tal och skrift. Där förtecknar han finlandssvenskans sär-
egenheter vad gäller uttal, ordböjning, ordbildning, ordfogning, 
ordens betydelser och användning, stående uttryck samt ordför-
råd. Hugo Bergroth fastställde att språket i Sverige skulle vara ett 
ideal också för finlandssvenskarna. Men detta ideal gällde främst det 
skrivna språket, där det var lättare att hålla regelbunden kontakt. 
För talat språk gällde att normen måste vara realistisk och möjlig för 
finlandssvenskar att tillägna sig. Bergroth är negativt inställd till drag 
från dialekterna och från finskan medan han är betydligt liberalare 
mot påverkningar från franskan och tyskan, som tydligen utgör hög-
statusdrag utan hot mot den språkliga sammanhållningen.

Omkring år 1920 förelåg alltså en politisk beställning på en 
vårdad litterär finlandssvenska som kunde delta i uppbyggnaden 
av den finlandssvenska kulturen och identiteten. Samtidigt hade 
Bergroth med sin handledning gett språkvårdarna ett arbetsverktyg 
för språklig övervakning. Vid slutet av 1800-talet hade det vid sidan 
av det bildade klassiska stilidealet uppstått ett mer realistiskt rom-
anspråk inspirerat av författare som Émile Zola i Frankrike och J.P. 
Jacobsen i Danmark. Typiska företrädare för denna verklighetsskild-
ring var i Finland Karl August Tavaststjerna och Jac. Ahrenberg. Båda 
hade rötter i en svenska som Bergroth inte kunde lägga till grund för 
standardfinlandssvenskan – Tavaststjerna var uppvuxen i Savolax och  
Ahrenberg i Viborg. Ahrenberg talar med förtjusning om den språk-
liga mångfald han upplevde i sin barndoms Viborg – ”ryska, tyska, 
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finska, svenska och tatariska talades om hvartannat, allt flytande 
orätt, men man förstod hvarandra så obegripligt bra ändå”. Han ger 
i sina romandialoger ibland prov på detta brutna blandspråk, vilket 
väckte kritik. Litteraturkritikernas inställning var att författaren 
vårdar ett bildningsideal och därigenom bär ansvar för svenskhetens 
utveckling i Finland. Detta kunde kanske ha lett till konsekvensen 
att de finlandssvenska författarna också på ett litterärt plan styrdes 
in på att finslipa och fullborda ett ideal, snarare än söka nya vägar. Å 
andra sidan lockade kanske det språkliga kravet också fram motreak-
tioner. Man kan gissa att modernisternas revolt mot de rådande kon-
ventionerna delvis inspirerades av att de kände sig alltför bevakade 
och instängda av förväntningarna om ett förebildligt språk.

Massmediernas utveckling har lett till att teaterns och litteratu-
rens normativa roll övertagits av radion och pressen, senare också 
televisionen. Detta har befriat författarna från kravet på ett förebild-
ligt språk och öppnat en möjlighet till realistisk återgivning och ny-
skapande. Men i synnerhet återgivandet av en tvåspråkig verklighet 
har upplevts som problematisk. Få författare har vågat göra sina verk 
tvåspråkiga. Då återstår tre möjligheter: ett sätt är att begränsa värl-
den, t.ex. till en enspråkigt svensk miljö, ett annat är att homoge-
nisera mediet och översätta de finska inslagen till normsvenska. En 
kompromiss är att anpassa mediet och infoga enstaka finska inslag i 
en svensk text. I alla tre fallen kan skildringen av finlandssvenskarnas 
språkliga verklighet bli lidande. Men språkmötet kan också berika 
det litterära språket genom att inspirera författarna till att ge sin 
kulturella identitet ett konstnärligt uttryck. Många yngre författare 
 förklarar att det finska kulturella inslaget är väsentligt för deras 
självuppfattning, medan andra har en klarare svenskspråkig identi-
tet. Också litteratur på dialekt har publicerats. Den språkliga va-
riationen inom den finlandssvenska litteraturen är fortfarande lika 
framträdande som på Tavaststjernas tid.

deT Finlandssvenska FolkeT i liTTeraTUren
Vid sekelskiftet 1900 börjar de svensktalande i Finland vara eta-
blerade som en särskild grupp. Litteraturen kommer nu att ingå i 
en kamp för konsolidering av ”det svenska folkelementet” i landet. 
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Texterna skall såväl uttrycka som uppamma till solidaritet med den 
kultur som på 1910-talet skulle få beteckningen ”finlandssvensk”. 
Från ett synliggörande utvecklas processen till en programmatisk 
konsolidering. Vilka var då de kulturella koder som, i den historis-
ka process Finland genomgick under 1800-talets senare hälft, kom 
att bilda de hörnstenar på vilka svenskhetens ideologiska landskap 
byggdes?

Då man under mitten av 1800-talet upptäckt folket uppstod för 
första gången frågan om ursprunget. Det var inte enbart en veten-
skaplig, filologisk-arkeologisk fråga om den svenska bosättningens 
ålder och ursprung i Finland, utan ett konkret behov av ett ursprung 
för att kunna legitimera hemortsrätten i landet. Därmed skapades 
en av huvudströmmarna i den folkligt betonade svenska litteraturen 
i Finland, uttryckt både i studier över ortnamn och dialekter och i 
skönlitteraturen. Den kan anas bakom hela den talrika festdiktslyri-
ken och festtalsretoriken från sekelskiftet. Strömmens stänknedslag 
är inte enbart litterärt, det är i hög grad också visuellt, konstnär-
ligt och syns i bland annat bilder och tablåer med vikingamotiv och 
runslingor på svenskhetsförkämparnas gravstenar. Vill man skapa en 
sammanfattande benämning för denna strömning skulle det vara en 
sökandets kultur – och denna tendens fortlever stundom starkare, 
stundom svagare genom hela 1900-talet.

Arbetet på att återskapa 
folkdräkter fick efterhand en 
djupnande etnisk-språklig 
dimension med stark bygde-
förankring. Här kläs bruden  
i en dräkt för Houtskär  
i västra Åboland 1876.
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En annan hörnsten följde av folkets upptäckt: nämligen uppfatt-
ningen om en helhet, kallad koloni eller ”svensk nationalitet” öster 
om Ålands hav. Detta var en folkstam med egna seder och bruk, 
som efter en närmare granskning band stammen till den skandina-
viska och den fornnordiska kulturen, inte minst i språk och littera-
tur. Denna hörnsten fick en, som det visat sig, oerhört stark poli-
tisk dimension i och med grundandet av Svenska folkpartiet 1906. 
Den tidiga svenskhetsrörelsens uppfattning att de svenskspråkiga var 
en egen nationalitet upphörde dock relativt snabbt att spela en pol-
itisk roll. Svenska folkpartiets aktivitet baserades på en doktrin av 
elementen: det svenska modersmålet, den svenska befolkningens 
urgamla hemortsrätt i Finland, den väckta medvetenheten om de 
svenskspråkigas speciella grupptillhörighet och svenskans betydelse 
som band till Skandinavien. Det centrala var territoriet och moders-
målet.

Särskiljandet å ena sidan, sammansmältningen å den andra, är all-
männa mekanismer som träder i kraft när religiösa, språkliga och et-
niska grupper av skilda slag drivs till medvetenhet om sin särart. De 
skapar etnicitetens kärna och utformar dess symboler och beteen-
demönster. För de svensktalande och svenskkännande i Finland blev 
sammansmältningen den starkaste processen – den hade ju redan ett 
etablerat mönster i landets nationella strävanden som helhet. Sam-
funds- och föreningsrörelsen, folkskolan och folkhögskolan kom att 
bli de centrala härdarna för svenskhetsrörelsen på bred front. Under 
1900-talet följdes dessa av talrika institutioner, vilka garanterades 
av den kulturautonomi som språkgruppen erhöll i det självständiga 
Finlands regeringsform 1919. När det däremot gäller särskiljandet 
uppstod snart problem, eftersom – om man bortsåg från regionala, 
sociala och ekonomiska skillnader – den enda gemensamma nämna-
ren för de ”svenska finnarna” var språket, och inte heller detta fanns 
i någon allmänt omfattad finlandssvensk variant.

Mot denna bakgrund skall man förstå att särskiljandet starkt för-
ankrades i språkligt-litterära manifestationer. Detta skedde till en 
början främst genom utgivning av folkdiktning och annan verbal 
folklore, varvid en traditionskorpus skapades, och sedermera även 
genom utgivning av litterära alster, som till motivkrets och innehåll 
genomsyrades av svenskhet. Publiceringsverksamheten fick en pa-
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rallell i kulturell praxis i de sångfester Svenska Folkskolans Vänner 
arrangerade från och med 1891 (tidigare hade festerna varit tvåsprå-
kiga). Denna tradition skulle komma att förstärkas då föreningen 
Brage instiftades 1906, med det av grundaren Otto Andersson for-
mulerade syftet att bli en ”bärare av samtliga grenar av svensk folke-
lig kultur i Finland”. Det nya med Brage var kombinationen av teori 
och praktik. Föreningen skulle genom sin sektion för folklivsforsk-
ning driva vetenskaplig insamling och publicering, men genom sina 
övriga sektioner framföra bearbetad folklore på scen. Brage skulle 
sprida denna bland gemene man som en motvikt till industrialis-
mens förflackande verkan. På detta sätt begreppsliggjordes, synlig-
gjordes, kommunicerades, praktiserades och symboliserades den 
väckta svenskheten. En finlandssvensk identitet växte fram. Den et-
niska kärnan kom att utgöras av landet och folket. 

Medan huvudströmmen i den finlandssvenska skönlitteratu-
ren under seklets första årtionden förankrades i städerna, kom det 
Svenskfinland som tog form på ett ideologiskt plan, att bli utpräglat 
lantligt. Byn och bonden, omväxlande med fiskaren och fyrvakta-
ren, utgjorde idealbilden av det folk som den svenska samlingsrörel-
sen hade som sitt mål att befästa. 

Den mest utpräglade av de tidiga bygdeförfattarna var Josefina 
Bengts med två samlingar av I nyländska stugor (1902–1906), följda 
av Från vargtider till vallpojksår (1915). Romanen Fäderna (1921) ge-
nomsyras av kärleken till hembygden. Skillnaden gentemot Runar 
Schildts östnyländska noveller (1916–1917) är markant, för Bengts 
är bygden och jorden den alltöverskuggande metaforen, för Schildt 
bildar den endast ram för människoskildringen. När Bengts talar om 
kärleken är det kärleken till jordtorvan.

Samlingsrörelsens mest synliga arena, vida överskuggande de  
politiska manifestationerna, utgjorde de tidigare nämnda sångfes-
terna, arrangerade med två till tre års mellanrum. Repertoaren 
vid dessa förblev tämligen konstant: å ena sidan konsertstycken och 
psalmer, å andra sidan folkvisor arrangerade efter uppteckningar. 
Brage började 1908 ge ut visorna i häften till hjälp för körerna och 
gav 1922 ut 123 Folkvisor från Svenskfinland arrangerade för blandad kör, 
varav senare sju upplagor utkommit. På 1910-talet tillkom även ny-
skrivna sånger då Otto Andersson vidtalat diktarna Alexander Slotte 
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och Ernst V. Knape att skriva nya ord till 
gamla spelmanslåtar som han tecknat upp. 
Så tillkom t.ex. ”Slumrande toner” av Slotte 
och ”Sommarmarsch” av Knape, som vid 
sidan av ”Modersmålets sång” (av J.F. Hag-
fors), fått karaktären av finlandssvenska lyst-
ringssånger. Förutom bygden och byn som 
ledande metafor, spelade naturligtvis också 
havet en viktig roll och härvid fanns det rik-
ligt att ösa ur kustbygdens folkvisor med 
fiskar- och sjömansmotiv. En tredje metafor 
blev ledmotivet för pärmbilden på samtliga 
band av traditionskorpusen Finlands svenska 
folkdiktning, nämligen trädet. När den unge 
arkitekten Hilding Ekelund tecknade bilden 
för det första bandet i serien 1917 valde han 
trädet med tanke på minnets korpar Hugin 
och Munin som symbol. Under trädet, mot en fond av Finlands lejon 
och en våglinje, ses de fyra landskapsvapnen för den nyss skapade  
begreppet Svenskfinland: Nyland, Åboland, Åland och Österbotten.

Ett regionalt Svenskfinland växte fram genom kulturyttringarna. 
Den svenska saken innebar en dubbel uppgift. Å ena sidan måste man 
bevara samhörigheten och upprätthålla ”en fullständig ideell gemen- 
skap inom hela det svenska folk-
elementet i landet”. Detta kunde 
uppnås om man sammanförde bo-
sättningsområdena till ”en fastare 
territoriell enhet”, för att möjlig-
göra bevarandet av jorden i svens-
ka händer, en inre självstyrelse och 
ett skydd mot förfinskning. Å andra 
sidan måste man hävda det svenska 
språkets och den svenska kulturens 
plats i finskt samhällsliv.

Svenskfinland markeras. Illustration med 
de svenskspråkiga regionerna i Finland 
utmärkta i Arvid Mörnes publikation 
Sverige och det svenska Finland från 1918.

Otto Andersson  
och hans Åboförlag 
Bro gjorde en  
stor insats för 
bevarandet och 
skapandet av 
traditioner.
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litterär nystart

 efter att Zacharias Topelius, den siste svenskspråkige förfat-
taren som tveklöst stod för gemensamma, nationella värderingar, 

och Karl August Tavaststjerna som i efterhand blev betraktad som 
”den förste finlandssvenske författaren” båda hade avlidit 1898, be-
fann sig den svenska litteraturen i Finland i kris. Litteraturens natio-
nella uppdrag sköttes numera på finska och den svenskspråkiga lit-
teratur som hade publicerats under 1800-talets sista decennier var 
med undantag av Topelius och Tavaststjernas verk av sämre kvalitet. 
Den litteraturgenre där aktiviteten var som störst var bygde- och 
folklivsskildringarna, men de hade ingen plats i den rådande uppfatt-
ningen om vad som var höglitteratur.

Som en del av den svenska revitaliseringen vid sekelskiftet fick 
dock också litteraturen en ny början. Det visar sig först i tre olika 
fenomen. En prosaist fanns, som överbryggade tomrummet mellan 
Tavaststjernas död och den flanörprosa som de så kallade ”dagdrivar-
na”, verksamma huvudsakligen på 1910-talet, skrev. Det var Mikael 
Lybeck. Inom poesin kunde en tydlig nystart iakttas på 00-talet då 
Arvid Mörne, Hjalmar Procopé, Bertel Gripenberg och Jacob Tegen- 
gren inledde sina författarbanor. Och inom den samhälleliga och lit-
terära debatten uppehölls vitaliteten genom grundandet av tidskrif-
ten Argus år 1907 (1911, efter att den nedlagts av censuren, pånytt-
född som Nya Argus), där den mångsidige journalisten Gustaf Matts-
son spelade en viktig roll. Etableringen av en specifikt finlandssvensk 
prosa fullföljdes sedan av 1910-talets dagdrivarförfattare.

möTeT med deT moderna
Storfurstendömets sista kvartssekel hör till de perioder som histo-
rieforskningen hett har debatterat. Perioden har gått under namn av 
ofärdsår, för att framhäva författningskamp och moraliskt motstånd, 
russifiering och repression. Den kan också beskrivas ekonomiskt, 
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ickepolitiskt, som högkonjunktur och expansion. De alltmer välsitu-
erade blundade för att ökningen skedde ojämnt och för att samhälls-
klyftan snart skulle vara vid nog för inbördeskrigets katastrof 1918. 
Men det var den inte än. Krasst besedda var ofärdsåren välfärdsår. 
Den ekonomiska tillväxt som inletts tidigt på 1880-talet fortgick 
utan större bakslag och 1902–1914 uppgick den i genomsnitt till 
fyra procent årligen, medan exportindustrin och särskilt utförseln 
av papper till Ryssland expanderade med minst tio procent per år. 
Valutakurserna höll sig oföränderligt stabila.

Högkonjunkturen möblerade om i både den fysiska och den men-
tala miljön, och synligast i huvudstaden. Helsingfors växte snabbt till 
något som med tidens begrepp, och framför allt för dem som stod 
mitt uppe i skeendet, var en storstad, jordens nordligaste. Under 
1800-talets tre sista årtionden hade dess invånarantal trefaldigats till 
92 054. Stadens utseende förändrades radikalt av ett intensivt byg-
gande där de arkitektoniska motpolerna kunde sägas vara rationa-
lism och nationalism. I det moderna Lundqvistska palatset vid Alex-
andersgatan kunde man redan invigningsåret 1900 äta på automat. 
Denna den snabba självbetjäningens princip, en sinnebild för mo-
dernt liv, hade blott året innan erövrat Stockholm. Kinematografer-
na kom till huvudstaden 1896 och för de nya förstädernas folk var 
det de som utgjorde stadskärnans orienteringspunkter. Affärsformen 
varuhus inledde sin expansion 1904 vid Senatstorget hos Stockmann. 
Konsumtion blev en konst; det gick konsumtion också i konsten.

Fransk historieskrivning urskiljer en period kallad la belle époque, 
varmed avses tiden före eller runt sekelskiftet eller, med generösa 
mått, kvartsseklet före världskriget. Man hör att uttrycket är nos-
talgiskt, myntat efter kriget för att beteckna en gammal god tid som 
flytt. Men då den pågick var det en aktiv epok, utmärkt av ett kraft-
fullt avancerande borgerskap men också av att borgerskapet fylldes 
på underifrån. Med detta sammanhängde en förskjutning från fin-
kultur till icke kvalitetsmärkta nöjen som operett, dans, bio, kafé-
kultur. En del av nöjena var nya och de som roade sig blev ständigt 
fler. Belle époque är ett uttryck vars tillämplighet kan prövas också 
i Finland. Framgång inom byggnation och affärer erbjuder rikligt 
med exempel på snabba avancemang, på klättring och brackighet 
och undran inför all denna mobilitet – ”Men varför skulle ej en öl-
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kusks dotter / få göra les honneurs i en salong?” (Hjalmar Procopé). 
Med detta följer en vaksam blick för förskjutningar i det sociala sys-
temet, och i delsystemen, dit den litterära hierarkin hör. Den blick-
en besatt journalisten och naturvetenskapsmannen Gustaf Mattsson. 
Själv räknades han i sin samtid inte in i litteraturen. Att han ändå 
hörde dit har först hans efterkommande insisterat på, vilket de post-
huma bokutgåvorna av Mattssons periodicatexter vittnar om.

gUsTaF maTTsson
Gustaf (Guss) Mattssons far var sjökapten. Under sin tidiga barn-
dom bodde han i Hull och Lübeck, och tyskan var hans första goda 
språk, som han värnade om livet ut. Det var den andra industriel-
la revolutionens, den elektrokemiskas språk och Mattssons tekniska 
studier – som han ännu på sin studerkammare utförde i oljelampans 
sken – föranledde talrika vistelser i Tyskland och Schweiz. Han dis-
puterade 1905, utan att då eller senare vara särskilt viss om att just 
kemin var hans öde. Som lektor och docent i ämnet var han mycket 
uppburen och han verkade som pedagog hela sitt vuxna liv. Men 
forskaren distraherades av blott alltför många andra talanger och in-
tressen. Han var en skicklig tecknare och pianist, Akademiska sång-
föreningens dirigent, nationskurator. Februarimanifestet 1899 poli-
tiserade honom. Som representant för borgarståndet under de sista 
lantdagarna genomdrev han byggandet av järnväg till Kaskö. Han 
ivrade för en snabb utrymning av språkliga och politiska privilegie-
positioner, liksom för kvinnlig rösträtt. Stadsfullmäktig i Helsing-
fors var han 1909–1914, och där tillhörde han belysningsnämnden. 

Mattsson roades av sin talargåva, förmågan att ”övergjuta mina 
ord med en oratorisk flottyr”, men det var skriften, i synnerhet det 
flyktiga periodiska trycket, som blev hans medium. Han var en tid 
redaktionssekreterare för skämttidningen Fyren; en av grundarna av 
och 1907–1911 ansvarig utgivare av Argus; huvudredaktör 1911–
1914 för Dagens Tidning/Dagens Press – som han arbetade upp till 
en journalistisk banbrytare – och medarbetare i många andra blad. 
Gustaf Mattssons berömmelse vilar på drygt niohundra kåserier 
(1911–1914) som alla börjar med orden ”I dag”, och som med start-
punkt i något dagsaktuellt naglar fast något nära eller fjärran. Allt var 
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Kemist, humorist, 
tidningsman och 
reseskildrare Guss 
Mattson hade många 
roller. Under rubriken 
”I dag” skrev han 
sammanlagt 916 kåserier  
i Helsingfors-Posten 
och Dagens Tidning.
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möjligt stoff, och då han en gång utmanades att skriva om en hårnål 
gjorde han det. Där många litteratörer gjorde sig tidsenligt kosmo-
politiska genom att se Helsingfors liksom insvept i Seinedimma, tog 
Mattsson skarpa ögonblicksbilder från trottoarkant eller hästdrosk-
säte, eller hemma hos brackan Grynfält, hans namn på den mönster-
gillt bornerade borgaren. Han uppdaterar på mer urbana villkor det 
samhällspanorerande kåseri som Zacharias Topelius hade skapat på 
1840-talet för ett Helsingfors i koltåldern. ”I dag” tog lika gärna sina 
motiv fjärran ifrån och förde dem nära. Det kunde handla om alpbyn 
Indemini, väglös och arm, som begärt en linbana för smågodstran-
sport men aldrig får den. Detta är kåseriets slutkadens:

Kantonherrarna i Ticino skola i purgatoriet få bära mat upp till en 
alp, oupphörligt, oupphörligt. Och de skruttiga hjärtsprängda  
indeminikvinnorna skola sitta vid långa bord utefter salighetens Lago 
Maggiore och äta spaghetti från stora fat och änglarna skola hälla 
chianti i deras muggar och alla skola de skratta åt rådsherrarna från 
Ticino som svettas i buktande svarta rader uppe på Monte Gamba-
rogno. Se se, där föll en, se han faller ännu, se se, och de skola klat-
scha i sina valkhårda händer och skratta småfjolligt och igen doppa 
näsorna i vinstopen och sörpla, sörpla ett helt lifs förtvinade fröjd.

Mattsson skrev för varje tillfälle. Varje dag skulle en tidning fyllas. 
Till de tidigare nämnda ”I dag” kommer mängder av andra kåseri-
er och kommentarer. Också signaturerna var många. Kändast av 
dem är Ung-Hans, tagen i bruk 1903 – samma år som firma Jung-
hans blev världsstörst i urbranschen – då Mattsson punktlig som en 
klocka började förse Helsingfors-Posten med daglig text. En annan är 
Panoptes i Argus, att utläsas Argus Panoptes, den allseende. Men mer 
än att se allt gällde det att se på ett sådant nytt sätt att det gick att 
pressa text ur det. Här kom Mattssons naturvetenskapliga blick till 
hjälp. I brytandet med vaneseendet hade han en outtömlig resurs. I 
den ingick förmågan att se människan som en ”molekylgogga”. Med 
sådana beskrivningar kunde han bejaka både sin unika humor och 
sin annars förstuckna misantropi, sin swiftska syn på mänskligheten 
som en hudåkomma på en pygméplanet.
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argUs
Tidskriften Argus grundades 1907 av
Gustaf Mattsson och litteraturdocen-
terna och essäisterna Gunnar Castrén 
och Emil Zilliacus. Andra tongivan-
de skribenter ur kretsarna kring Hel-
singfors universitet, och även tidiga 
representanter för den blomstran-
de essäkonsten i det svenska Finland, 
var bland andra Yrjö Hirn, Werner 
Söderhjelm, Olaf Homén och Emil 
Hasselblatt. Argus strävade efter att 
ta vid efter den kortlivade tidskrif-
ten Euterpe när det gällde internatio-
nell utblick och samtidmedvetenhet, 
men sökte en mindre strikt akade-
misk framtoning och därmed större 
publik. Tidskriften ville uttryckligen 
yttra sig även i samhällsfrågor ur ett 
liberalt perspektiv och kom tidigt i 

delo med censuren. 1911 förbjöds den, men kunde omedelbart 
återuppta sin utgivning som en ”ny” publikation med namnet 
Nya Argus. I det första numret för år 1908 skrev Gustaf Matts-
son i en programartikel som indirekt polemiserar mot de starka 
motsättningarna i språkfrågan:

Finsk kultur på svenskt mål, det är vår uppgift, vår tillvaros 
berättigande, vårt vapen. Och skötes det vapnet rätt ha vi i all 
verklig kultur på finskt mål en god vapenbroder. Samarbetet 
mellan dessa två är det bästa värn mot halvbildning, mot yttre 
barbarism. […] Som rikssvenska epigoner ha vi föga att för-
rätta, så som svensktalande finnar med modersmålets rykt för 
ögonen befolka vi ett eget land på odlingens världskarta.

Modersmålets vård bedrev Argus genom en högtstående essäis-
tik. Det hör till paradoxerna i den tidiga finlandssvenska litte-
raturen att den litterära kritiken ofta stod på en betydligt högre
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Första sidan 
till kultur- 
tidskriften 
Argus prov-
nummer från 
december 
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nivå än den skönlitteratur den kommenterade. Skribenterna i Argus 
följde noga med den nya inhemska litteraturen på bägge språken, 
och motsatte sig bestämt kraven på att den skulle bedömas enligt 
mindre sträng måttstock än annan litteratur. I början ledde detta till 
besvikelser. I tidskriften andra nummer skrev Gunnar Castrén om 
skörden av finlandssvenska böcker år 1907:

En jämförelse [med Sveriges unga litteratur] skulle obarmhärtigt 
slå till jorden allt, vad här utkommit. Det är en annan måttstock 
man måste försöka anlägga – man måste söka att glädjas åt alla små 
ansatser, som kunna upptäckas, söka glida över alla de brister som 
icke alltför obarmhärtigt skära i ögonen.

språkkonsTnären mikael lybeck
Mikael Lybecks författarskap tar sin utgångspunkt i det skandina-
viska åttiotalets europeiska inriktning, i realism och religionskritik, 
representerade av norrmännen Ibsen, Kielland och Garborg, samt 
dansken Bang. Sin speciellt finländska prägel får det av den tidsanda 
som under åren efter sekelskiftet präglades av förryskningen, men 
också av den stagnation och tillbakagång svensken och österbott-
ningen Lybeck såg omkring sig vid denna tid. I finlandssvenskt per-
spektiv ligger Lybecks betydelse dock främst i hans insats som språk-

konstnär. I motsats till sina viktigaste föregångare, 
 bland dem Tavaststjerna, som han vid olika 

tillfällen kritiserade, lät sig Lybeck aldrig 
styras av stundens inspiration. Från en 
otacksam utgångspunkt – både när det 
gäller svenskans situation i Finland och 
sin egen hand med språket – uppnådde 
han den virtuositet som utmärker de 
sista romanerna. Om det i Lybecks ti-

digaste böcker var fråga om en strävan 
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efter grundläggande språklig korrekthet blir stilen i Breven till Cecilia 
(1920) och Samtal med Lackau (1925) det viktigaste hjälpmedlet för 
att karakterisera romanernas personer.

Det genomgående temat i Lybecks mogna författarskap är män-
niskans fångenskap under sin natur och de givna omständigheterna. 
Det ger hans böcker en statisk grundton: utveckling, på gott eller 
ont, förekommer knappast i dem. Personerna blir endast medvet-
na om sitt öde och lever ut det, vilket gör flera av Lybecks böcker 
till tragedier. Ofta ger det dem även ett något stelt och schema-
tiskt drag. Motorn i de konflikter Lybeck gestaltar är motsättningen 
mellan plikt, självbehärskning och nyttomoral å ena sidan och dag-
driveri eller sinnlig utlevelse i religiösa och sexuella termer å den 
andra. Lybecks fem mogna romaner slutar alla med en katastrof av 
något slag, oftast förorsakad av sexualitet eller destruktiv religiosi-
tet, eller en kombination av bägge.

I samtiden blev Den starkare (1900, senare kallad Den starkaste) 
Lybecks genombrott. Denna korta roman är utformad som en tve-
kamp mellan den kultiverade och rationelle fritänkaren Robert 
Viding och hans barndomsvän, den tygellöse frikyrkopredikanten 
Kurt Hedelius. Till det yttre gäller striden Edith Hernmark, fästmö 
till Viding och för övrigt det enda stora kvinnoporträttet i Lybecks 
nittonhundratalsprosa. Hernmark har vuxit upp i ett livsfientligt re-
ligiöst hem, men frigjort sig genom att utomlands utbilda sig till vio-
linist. Under påverkan av Hedelius återgår hon till sin barndoms tro 
och lämnar både musiken och Viding, som hon kommer att uppfatta 
som syndfulla. Huvudpersonerna framstår som hjälplösa offer för 
omständigheterna, och händelserna som utspelas mellan dem är lika 
förutsägbara som omöjliga att ändra på.

Den roman av Lybeck som har den bredaste samhälleliga kontakt-
ytan är Tomas Indal (1911). I berättelsen om den alkoholiserade 42-
årige medicine kandidaten Indal, som efter ett förfelat liv återvän-
der till sin österbottniska födelsestad för att dö, återspeglas ofärds-
årens förlamande andliga atmosfär, men också de svenskspråkigas 
upplevelse av förfinskningen. Mera lokalt avspeglas det öde Lybecks 
deklinerade hemstad Nykarleby gått till mötes då stadens hamn 
efter att Saima kanal hade byggts miste sin betydelse. Indal själv är 
– i likhet med författaren – son till en av stadens stora män ur det 
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förflutna. Romanen är en småstadskildring, men i det ekonomiska  
berättandet tjänar allt syftet att berätta Indals historia, och därige-
nom hela den besvikna 1880-talsgenerationens. Indal har som läkare 
en gång stått inför möjligheten att arbeta för något gott. I stället 
har hans liv förflutit i sus och dus i de europeiska metropolerna tills 
de ärvda pengarna tagit slut. Nu har han ingenting kvar utom sitt 
krackelerande pansar av cynism, sitt begär efter alkohol och sin grä-
melse över att aldrig ha gjort något. Den får honom innan han dör 
att inse att han är underlägsen alla de småstadsmänniskor som han 
roat sig med att ironisera över:

Han sprang upp från sin plats. Och ofrivilligt lyfte han armarna som 
för att värja sig mot osynliga fiender, rov för en hänsynslös och ona-
turlig förbittring – onaturlig och därför så mycket hänsynslösare. 
Mot allt och alla. Ett stelt, vanmäktigt raseri. Eller var det avund? 
Herregud, vem skulle han här avundas? Gränslös leda och misströs-
tan, dem var han förtrogen – med. Men avund? Nej.

Plötsligt sjönk han ihop, pressande händerna knutna mot pannan.
”Jag avundas alla som brukat sina krafter till det yttersta!” ... 

nästan snyftade han. ”Likgiltigt till vad – jag avundas dem alla, alla!”

I följande roman, Hennerson. Berättelsen om en gårdskarl (1916), åter-
går Lybeck till väckelsekristendomen – generellt en vanlig förete-
else både i Östebotten och hos författare med rötterna där. Tonen är 
nu en annan, och den religiöse titelpersonen saknar helt de motbju-
dande dragen hos Den starkastes frikyrkopredikant. Men konflikten 
mellan tro och sexualitet kvarstår som lika destruktiv, och romanen 
slutar med huvudpersonens undergång.

Av Lybecks samtid beundrades Breven till Cecilia (1920) mer än 
någon annan av hans romaner. Och det är sant att finlandssvenskan 
här har nått en ny höjd som konstnärligt uttrycksmedel. Men om-
kostnaderna har varit höga. I denna brevroman, där den som för 
pennan är en världsfrånvänd konsthistoriker och adressaten en sinn-
lig och svekfull kvinna, är språket genomarbetat till förstening sam-
tidigt som temat är förstumning och improduktivitet. När konsten 
inte längre räcker till som förskansning mot livet väljer brevskriben-
ten självmordet, efter att dessförinnan ha bränt sin litterära produk-
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tion. Mer livstillvänd är Lybecks sista roman, den klokt humoristis-
ka Samtal med Lackau (1925). Här tecknas ett äreminne över baron 
Samuel Cornelius Lackau av hans vän Klas Uggelberg. Anspråkslös 
förebild är Eckermanns samtal med Goethe. På ett sätt som minner 
om Thomas Manns Mynheer Peeperkorn ur Bergtagen får Lackau 
personifiera en vishet och värme som, utan att man kan säga vari den 
ligger – säkert inte i substansen av vad han säger – får åtminstone 
Klas Uggelberg att i förstummad vördnad dra sig tillbaka. I kontrast 
till alla de ytterlighetsnaturer Mikael Lybeck tidigare har skildrat är 
Lackau självklart hemma i tillvaron, och höjer sig genom detta över 
sin yttre, tidsbundna gestalt av representant för ett inskränkt klass-
samhälle. När han dör, överkörd av en bil då han försöker rädda en 
hundvalp, går ett tidevarv i graven med honom.

en ny poeTgeneraTion
Vid sekelskiftet 1900 hade poesin erövrat betydligt fler uppgifter än 
den haft bara några decennier tidigare. Att läsa dikt hade blivit all-
männare, både privat och offentligt. Bruket av poesi var både mer 
varierat och mer självfallet än idag. Prologer och festdikter författa-
des för högtider, jubileer och invigningar. Poesin ansågs inte heller 
vara svår. I bunden form tilltalade dikten genom både sitt budskap, 
sin stämning och sitt vanligen rimmade välljud. I Sverige, som var 
starkt mönsterbildande för finländsk litteratur, hade verskonstens 
och sonettens mästare Snoilsky gett både poeter och publik model-
len för passande, bildad poetisk underhållning och reflexion. Det 
realistiska åttiotalet hade infört en mer kontroversiell och proble-
matiserande poesi. Inte bara i Sverige grep Strindbergs Dikter (1883) 
om den verklighet som konkret stod för allas ögon. Nittiotalets  
estetiserande vägröjare i svensk poesi, Oscar Levertin och Verner 
von Heidenstam, tog upp mondäna, symbolistiska och ofta mora-
liskt riskabla modeföreteelser. Här fanns inte bara grann exotism 
utan också tidstypiska uttryck för den konflikt mellan driftlivet och 
kulturen som Sigmund Freud vid samma tid analyserade i sina för 
den västerländska människans självförståelse revolutionerande arbe-
ten. En blick på Bertel Gripenbergs och Hjalmar Procopés tidiga 
diktning visar att det viktorianska sexualproblemet, fångenskapen i 
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tidens hetsiga köns- och klassegregation, litterärt var lika akut i Hel-
singfors som någonsin i sekelskiftets världsstäder. Genombrottslitte-
raturen hade ingalunda förmått desarmera denna problematik. Sna-
rare hade den skrämt och oroat. Det är mot denna bakgrund man 
måste förstå sekelskiftespoesins upptagenhet med denna dekadenta 
motivsfär.

Politiskt stoff – frågan om Finlands framtid i kejsardömet och den 
vid sekelskiftet tilltagande språkstriden mellan finskt och svenskt – 
pockade på uppmärksamhet. Poesin erbjöd både retorisk kraft och 
metaforiska omskrivningar av ömtåliga politiska budskap. Censurens 
ingripanden bara ökade benägenheten att begagna poesin på detta 
censurbrytande sätt. I epokens litterära tidskrifter, Ateneum (1898–
1903) och Euterpe (1902–1905), kan man avläsa mycket av dynami-
ken i lyrikens relation till samhället. De flesta av de svenska diktar-
na i Finland som värmdes av nationalitetsidén hade någon beröring 
med den radikalism som utgick från åttiotalets socialt revolutionära 
eller reformistiska tänkesätt till exempel i den litterära föreningen 
Verdandi. Men det måste ha funnits en latent svårighet i att knyta 
en folklig, huvudsakligen rural kultur samman med framåtblick-
ande förhoppningar om en radikalt nydanande samhällsutveckling. 
Hos den jordägande lantbefolkningen fann socialkritisk och soci- 
alistisk förkunnelse föga mer förståelse än inom näringslivet, där 
önskan att styra och kontrollera utvecklingen, snarare än att ge den 
fria tyglar, var stark. Däremot uppstod det under det nya seklets 
tidigaste år kontakter mellan arbetarrörelsen och studenter som 
intog en socialt radikal hållning. Så särskilt hos Arvid Mörne, men 
även Mikael Lybeck lät tidens politiska oro komma till uttryck i sin  
poetiska produktion. Denna står i skuggan av hans romaner och skåde- 
spel, men den är tidstypisk i sin religiösa skepticism och kejsarkri-
tiska hållning. I sin mest lästa dikt ”Klockbojen” ur Dikter. Tredje sam-
lingen (1903), med dess suggestiva gestaltning av bojens klämtande i 
kvävande dimma och hävande dyning, skapar Lybeck en metafor för 
den samtida politiska stämningen i storfurstendömet.
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mörne 
Arvid Mörnes utgångspunkt var den finlandssvenska nationalitets-
idén, sådan han mötte den i Nyländska avdelningen då han som stu-
dent inskrevs där 1894. Hans upptäckt av de jordlösa torparnas situ-
ation, då han som folkbildare ställdes inför den, övertygade honom 
om att folkets nöd inte kunde hävas med enbart upplysning utan 
att det krävdes radikala sociala och politiska åtgärder. Detta förde 
honom i kontakt med arbetarrörelsen. Mörne, som inte var endast 
författare utan även en offentlig person, välkänd som talare och de-
battör, engagerade sig för tre ideologiska program: det aktiva mot-
ståndet mot förryskningen, den svenska samlingsrörelsen och arbe-
tarrörelsen. Såsom de politiska konjunkturerna utvecklade sig i Fin-
land och Svenskfinland kom detta att bli en omöjlig position och 
Mörne hamnade i en total ideologisk isolering. 

liTTerär nysTarT
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En stor del av hans rikliga poetiska produktion fram till 1920 
kretsar kring dessa frågor. Mörne skapar från och med Nya sånger 
(1901) i sin diktade värld ett idealiskt Svenskfinland, beläget längs 
kusterna och i skärgården, befolkat av fiskare och bönder. Särskilt 
de förstnämnda växer till ett mänskligt ideal som förenar oberoen-
de, fattigdom och arbetsamhet med utsatthet inför naturen. Men det 
finns ett tillbakablickande drag i detta ideal som inte går ihop med 
Mörnes solidaritet med arbetarklassen, klarast uttryckt i kampdik-
terna i Ny tid (1903). Detta är en av de konflikter som rider Mörne 
– en annan är hans misstro mot författarens representativitet i det 
offentliga samtalet – och så småningom får honom att tystna som 
social och politisk diktare. Under senare delen av Mörnes författar-
skap, ungefär från Vandringen och vägen (1924), viker den dagsaktuel-
la tematiken undan till förmån för mera tidlös reflexions- och natur-
lyrik. Någon versvirtuos var Mörne aldrig. 

Tegengren och procopé
Sin regionala motsvarighet i Österbotten när det gällde idealisering 
av hembygden hade Mörne i Jacob Tegengren. Men folkhögskole-
läraren och bankdirektören Tegengrens värderingar stämde bättre 
överens med den borgerliga läsekretsens. Från att i sina första dikt-
samlingar – debuten skedde år 1900 med Dikter – ha framträtt som 
sensymbolistisk dyrkare av dekadenta kvinnor styrde Tegengren 
snart över sin passion till hembygdens natur.  Så småningom växer 
sig ett annat motiv allt starkare, den innerliga Gudstron och grubb-
let över den egna religiositeten. Tegengren blev så småningom även 
psalmdiktare; i den finlandssvenska psalmboken av år 1943 ingår 21 
psalmer av hans hand. För Tegengren var det socialt begränsade lant-
livet självklart ett både politiskt och mänskligt ideal, men medan 
Mörne ägnade mycken möda åt att förstå moderniseringens och ur-
baniseringens problem nöjde sig Tegengren med att fördöma alla hot 
mot det traditionella lantlivet, från biografer till Amerikaemigra-
tion. Som diktare var Tegengren mera inriktad på språkets välljud än 
Mörne. Han gjorde sig även bemärkt genom inslag av dialekt i sin 
lyrik, något som av samtiden uppfattades som kontroversiellt.

Hjalmar Procopé var en högt uppskattad poet i sin samtid. Hans 
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skala sträckte sig över hela den borgerliga tillvaron: från eggande  
patriotisk kampdikt över högstämda dikter vid solenna tillfällen till 
kåserande hyllningar till smörgåsbord och kortaftnar. Han debutera-
de år 1900 med Dikter och redan med uppföljaren Mot öknen (1905) 
kom det publika genombrottet. Procopé var ofta anlitad som festdik-
tare, ett område där promotionskantaten ”Vid frågornas port” (1907) 
blev hans ståtligaste arbete. Det var inte djuptänktheten i denna poesi 
som väcke beundran, snarare den språkliga ekvilibristiken. 

gripenberg
Den som under 1900-talets fyra första decennier betraktades som 
den främste diktaren i den svenska Finland var Bertel Gripenberg. 
Han lanserades till och med 1931 som kandidat för Nobelpriset. 
Gripenberg var en formskicklig konstnär, en smidig efterbildare av 
symbolismens och sekelslutets litterära uttryckssätt. Någon bety-
dande tänkare var han ändå inte och den dekadenta tidssmakens est-
etiserande livssyn, för vilken attityden var mer avgörande än insik-
ten, tycks ha tillfredsställt honom. Idag är hans diktargärning glömd 
och moraliskt undergrävd av den politiskt reaktionära hatdiktning 
inbördeskriget inspirerade honom till.

Gripenbergs debutbok Dikter (1903) utmanade och fascinerade 
samtiden med sin kristendomsförnekande och syndiga atmosfär. 
Diktsamlingen var full av romantiserade historiska hetärer, för vilka 
dekadensens stora författare från Baudelaire till Oscar Wilde varit 
förebilder. Den trycktes i en upplaga om 1000 exemplar, vilket var 
rekordstort, och väckte den svenske kritikerkonungen Oscar Levertins 
förtjusning. Esteticismen och sensualismen spelade en domine-
rande roll i Gripenbergs två följande diktsamlingar men tunnades 
sedan ut. Med Aftnar i Tavastland (1911) fick han ett andra genom-
brott, denna gång som kraftfullt patriotisk diktare. I motsats till 
Mörne och Tegengren var Gripenberg ingen utpräglat finlandssvensk 
diktare, trots att han skrev på svenska. Hans värld var det inre av 
landet, insjöarnas och tallmoarnas runebergska landskap. Kampen 
i hans dikter gäller den gamla, svenskspråkiga elitens hemortsrätt i 
det finskspråkiga landet. En försoning med det finskspråkiga folket 
når han först under inbördeskriget, nota bene den del av folket som 

liTTerär nysTarT



48

kämpade på den vita, borgerliga sidan. Kriget ger anledning till de 
hatiskt euforiska dikterna i Under fanan (1918). Efter inbördeskriget 
var både hans produktivitet och livslåga i avtagande. Endast fejderna 
med den unga generationen av modernistiska författare livade upp 
honom, och i och med att det gamla, nationalistiska och politiskt re-
aktionära samhället gick i graven efter andra världskriget föll Gripen-
bergs verk i glömska.

ekelUnd, ZilliacUs, hemmer
Inom den traditionella skolan kom tre lyriker av en viss betydelse att 
debutera ännu under 1910-talet. Sinsemellan var de helt olika men 
förkärleken för meter och rim hade de gemensam. Idag mer hågkom-
men som bildkonstnär är Ragnar Ekelund som framträdde 1914 med 
samlingen Sånger i sol och skymning. Hans motiv är dels naturbilder 
från det inre av landet, dels stadsgator i skymning eller natt. Hans 
tidiga diktsamlingar är formellt konventionella och gör ett blekt in-
tryck; först när han från och med Disticha (1918) finner sin antik-
inspirerade form blir hans naturiakttagelser personligare och reflex-
ionerna får djup. På 1920-talet tystnade Ekelund för att ägna sig åt 
sitt måleri. När han 1941 återkom med sin sista diktsamling, Ljust i 
mörkt, var det samtidigt hans mest betydande bok vars höjdpunkt är 
en avdelning med ljus och livsbejakande kärlekslyrik.

Ett djupare förhållande till antiken än Ekelund hade Emil Zilliacus, 
som var docent, senare professor i antikens litteratur vid Helsingfors 
universitet. Han blev också känd som översättare av Aischylos och So-
fokles tragedier. Hans essäsamlingar om den klassiska världen, fram-
för allt Grekisk lyrik (1911) nådde en stor publik och kom att spela en 
viktig roll för hur antikens litteratur uppfattades. I sin egen lyrik kom 
Zilliacus att kombinera det klassiska inflytandet med mycket person-
liga motiv. Debutsamlingen Offereld (1915) föranleddes av hans äldste, 
8-årige sons död. Att utarbeta de strama dikterna blev hans väg att 
försona sig med traumat. Med Minnesaltaret (1936) förhåller det sig på 
samma sätt: diktsamlingen skrevs efter att hans hustru avlidit. Zillia-
cus dikter har ofta aforistiska kvaliteter. Diktsamlingar som Hellenika 
(1917) och I grottan (1920) består till stor del av vyer, episoder och 
iakttagelser som utformas till en samling reflekterande ord på vägen.
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Den poesiläsande publiken största favorit under denna tid var 
Jarl Hemmer. I hans debutdiktsamling Rösterna (1914) ingår en av 
den finlandssvenska litteraturens mest kända dikter, den vackra och 
formsköna ”Under häggarna”. Dikten har en lätthet som inte skulle 
bli bestående i Hemmers verk. Redan 1923 noterade kritikern Agnes 
Langenskjöld i en essä om Hemmers poetiska utveckling att han ”var 
ett äkta barn av världskrigets tidevarv, en fullödig representant för 
den generation som utvecklat sig och mognat i den stora världskri-
sens tecken”. Den ljusa debutboken som utkom innan Hemmer fått 
perspektiv på krigets realiteter, representerar ett tidigare, individu-
alistiskt skede. Men redan i Pelaren (1916) växer en längtan av ett 
nytt slag fram, en ”pelare av tusen själars eld” som ”tusens längtan 
samfällt rest mot evigheten”. Hemmer drömde, liksom Edith Söder- 
gran, individualistens messianska dröm om det fullkomliga kollekti-
vet. Idémässigt fanns det sådant som förenade honom med den tidiga 
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modernismen, men den bundna formfulländningen gav han inte 
avkall på. Hemmers popularitet bland läsarna gjorde honom till de 
modernistiska diktarnas favoritfiende i den litteraturstrid som stod 
för dörren. Men bland sina egna hade han starkt stöd. Om Över dunk-
let (1919) skrev kritikern Gunnar Castrén att den var ”kanske den 
vackraste lyriska diktsamling som någonsin utkommit i detta land.”  
För Hemmer själv var skönheten och harmonin dock inte tillräckligt 
för det han ville uppnå. Polariteten mellan ofullkomlighet och full-
komlighet, längtan och uppfyllelse är karakteristisk för hans verk. I 
längden förmådde Hemmer inte gestalta den litterärt, och den sjun-
kande kvaliteten i hans diktning i kombination med olika personliga 
problem ledde till en ökande marginalisering.

Hemmer var inte den sista företrädaren för den traditionel-
la, icke-modernistiska poesin i Finland, men med hans sorti blev 
det uppenbart att denna poesi inte skulle få någon betydande åter-
växt. Den intresseväckande nya dikten var från och med tjugotalet  
modernistisk. Den läsande publikens intresse för traditionalisterna 
var ändå starkt nog för att ännu i ett par decennier motivera regel-
bundna utgåvor av deras verk i urval eller samlad form.
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dagdrivare och engagemang

Benämningen dagdrivarna står för en grupp unga prosaför-
fattare som mellan åren 1907 och 1917 försökte skildra upp-

levelsen av den moderna storstaden. Gustav Alms (pseudonym för  
Richard Malmberg) debutroman Höstdagar (1907) förblev en isolerad
företeelse i några år. Känslan av att det rörde sig om en ny tendens 
och en hel författargrupp infann sig först när Henning Söderhjelm 
publicerade artikeln ”De unga” i Argus och Henrik Hildén, Ture Janson 
och Runar Schildt debuterade med skönlitterära verk mellan 1910 
och 1912. Gruppen fick sitt namn efter Torsten Helsingius roman 
Dagdrivare (1914). Senare tillkom Erik Grotenfelt, vars prosadebut 
skedde först år 1916. Hopkopplingen av dessa namn motiveras med 
återkommande gemensamma drag i deras verk; det gäller prosafor-
men, den urbana erfarenheten och sättet att tolka den, personskild-
ringen och den allmänna livssynen. Under 1910-talet debuterade 
även några kvinnliga författare som hade Helsingforsmiljöerna och 
samtidsskildringen gemensam med dagdrivarna, men som småning-
om kom att ta avstånd från de värderingar dessa representerade. Så-
dana författare var Karin Smirnoff och Kersti Bergroth. Vid sidan av 
alla grupperingar stod Sigrid Backman med sin blandning av socialt 
engagemang och fantasi.

Dagdrivarfenomenet var ett svar på länge närda förväntning-
ar hos ledande kulturkretsar: man ville ha en modern finlands-
svensk litteratur med romanen som stark genre och storstaden som 
motiv. Detta kan kopplas till den nya språkpolitiska situationen, där 
svenskan befann sig i minoritetsposition. Om den svenska litteratu-
ren i Finland ville leva vidare, måste den vara i stånd att importera 
och anpassa sig efter europeiska modeller för att både stilistiskt 
och innehållsmässigt hålla måttet. Sådana modeller var storstads-
litteraturen, dekadensen och flanörrollen. I Finland lästes August 
Strindberg, Herman Bang och Hjalmar Söderberg gärna, och det 
fanns en beställning på att få läsa om ett hittills nästan obeskrivet  
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modernt Helsingfors, så som man redan kunde läsa om Stockholm  
eller Köpenhamn.

Flanörens outsiderroll passade utmärkt i försöket att litterärt 
erövra Helsingfors just under ett skede då svenskan hänvisades till 
periferin. Detta var också en av orsakerna till att Söderbergs prosa 
och persongalleri verkade så tilltalande. I Höstdagar presenterar sig 
jagberättaren som en flanörtyp av egen art. Här skymtar söder- 
bergska reminiscenser (Tomas Weber som köper nya handskar i 
början av Förvillelser) med ironisk effekt i ett annorlunda och hår-
dare klimat präglat av kamp mellan finskt och svenskt och mellan 
under- och överklass:

Jag vandrade en måndagförmiddag till Oldenburgs skohandel vid 
Mikaelsgatan. Jag ämnade köpa ett par kängor; de enda jag ägde 
hade spruckit föregående afton på ett beklagligt sätt till följd af en 
alltför häftig spark mot underlifvet af en onykter folkets man. Han 
hade vid hörnet av Magasinsgatan rusat på mig i onda afsikter.

Att skildra Helsingfors under en avgörande övergångstid full av 
spänningar i Finland – kampen för befrielsen från Ryssland, språk-
frågan och de snabba ekonomiska och sociala förändringarna – var 
också en akt av självförståelse. Det var ett sätt att närma sig händel-
sernas centrum, ofta ur ett överklassperspektiv, som i Höstdagar, för 
att försöka begripa deras betydelse och riktning. Helsingfors blev en 
modern stad genom kapitalistisk tillväxt, industrialisering och ur-
banisering, även om den med sina cirka 150 000 invånare år 1910 
var en storstad i miniatyr. Moderniteten innebar dock en tillväxt-
process snarare än en absolut storlek; 1850 hade Helsingfors bara 
haft 20 000 invånare. Den nya tiden visade sig också genom demon-
strationer och motstånd mot förryskningen. Framför allt hade stor-
strejken under hösten 1905 gjort gatorna och torgen till ett radikalt 
nytt offentligt rum där människorna kunde mötas och utbyta åsik-
ter. Vittnesbörd om detta finns i Ture Jansons generationsroman Inga 
medmänniskor (1911), men också till exempel i Finlands ära, skyldighet 
och vilja (1940) av Alma Söderhjelm, en historiker som delade dag-
drivarnas horisont.
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sTadens rUm
Storstadens rum blev skådeplats för en dramatisk kamp mellan pro-
jekt och livsmöjlighet å ena sidan och splittring och misslyckande 
å den andra. Denna kamp ägde rum både på det nationella planet 
– där projektet gick ut på att skapa ett självständigt och enat Fin-
land med Helsingfors som huvudstad – och i personliga livsöden. I 
Janssons Inga medmänniskor söker huvudpersonen Gunnar Holming 
– som gymnasist och ung man – en plats i samhället. Hans strävan 
är både kollektiv och personlig; han grubblar över och är missnöjd 
med förhållanden som förryskningen, den sociala frågan och pro-
blemet med svenskheten. Förgäves försöker han göra en intellektu-
ell insats som engagerad journalist; därigenom slutar hans medbor-
garpatos i besvikelse och svikna förhoppningar, i missnöje med ett 
Finland han helst skulle vilja fly från. Gunnar finner sig slutligen i 
en dagdrivarattityd, som sedan blir norm i Jansons diktsamling Mitt 
Helsingfors (1913) och i novellsamlingarna Knock me down (1914) och 
Journalisten Bergman (1915), men som hela tiden är en bepansring 
mot misströstan. 

Det svåra och utmanande var att 
man levde i en rörlig, flytande nutid 
och försökte förstå sig själv i relation 
till den utan att, som Söderhjelm påpe-
kade i ”De unga”, längre kunna bygga 
på gamla lärdomar och på fädernas fasta 
auktoritet, på Runebergs och Topelius 
idealbild av Finland. Den gamla världs-
bilden föll i spillror, medan framtidsut-
sikterna tycktes oklara och dystra. Så 
här uttrycker sig Janson genom Birger 
Dahl i titelnovellen ”Knock me down”:

Allt sviktar under oss, och det är 
ingenting att företa. Vi ungdomar 
är en mellangeneration, som är 
till för att offras. Allt hvad vi gör 
smulas sönder. Allt är upprifvet 
omkring oss, vi känner att vi  
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förlorar sambandet med det förflutna, och ingenting är mera 
ovisst än framtiden. Här står vi, smått förbryllade, med vår unga 
verksamhetslust. Vi är hemlösa i tiden. Vår generation är bron 
öfver afgrunden.

Citatet är typiskt för ett visst tonfall i dagdrivarlitteraturen som 
dröjer vid en ytterst medveten, efterhand patetisk och epigonartad 
pessimism. Men trots sin självömkan och den katastrofala slutsatsen, 
och trots att Dahl här antagligen syftar på den inhemska situationen, 
fångar formuleringen också en central aspekt av det moderna livet: 
tillståndet av permanent övergång där ingenting är varaktigt. I Jan-
sons föreställning hoppas man i själva verket fortfarande på ny fast 
mark i framtiden, på något som ligger på andra sidan nuets avgrund. 
Ändå svävar allt i ovisshet. Moderniteten krävde utan tvivel en svår 
anpassning och dess pris var högt. Dagdrivarnas verk vittnar, också i 
sina brister, om denna kris och smärta.

Jagberättaren i Gustav Alms Höstdagar har givit upp från början: 
han är satt ur spel, överröstad av två aggressiva fennomaner. Också 
denna roman har ett kulturhistoriskt och politiskt intresse, efter-
som den uttrycker fennomanins ideologiska grunder. Gentemot den 
kärnsunda finskheten har den svensktalande huvudpersonen ingen-
ting annat att komma med än en känsla av absurd tillfällighet och en 
dekadent trötthet som bara bekräftar motpartens fördomar. Hans 
storstadsliv är en samling ögonblick och stämningar utan samman-
hang, där han, förfinad och kultiverad, försöker fånga det sköna 
och intressanta. Den första moderna finlandssvenska Helsingfors-
romanen demonstrerar i själva verket den svenskspråkiga överklas-
sens säkra förfall inför en ohejdbar fennomansk och populistisk våg. 
Samtidigt var den ett positivt fenomen genom sina i sammanhanget 
ovanliga litterära kvaliteter.

sjUkdom och sUndheT
En typisk situation i dagdrivarlitteraturen är att den unge hjälten 
känner sig sjuk i själen och drömmer om sundhet, liv och styrka. 
Jansons, Hildéns, Helsingius, Söderhjelms och Grotenfelts unga 
hjältar är besatta av dessa styrkans ideal, som dock oftast verkar 
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ouppnåeliga. På det sociala planet uttrycker dagdrivarberättelser 
som Höstdagar, Inga medmänniskor, Journalisten Bergman och Henning 
Söderhjelms roman Lärospån (1915) en ambivalens. Deras huvud-
personer vill hitta en plats och spela en roll, gärna som intellektu-
ella. Men just här konfronteras de med ett problem. Antonio Gram-
sci skrev att det att vara ”intellektuell” inte huvudsakligen är en fråga 
om mänskliga egenskaper eftersom alla människor är intellektuel-
la i den mån de tänker – utan om en samhällsfunktion. Dagdrivar-
nas dilemma är just deras problematiska roll i samhället och deras 
rädsla för att bli ett kugghjul i det stora maskineriet. Den pliktkänsla 
de hyser som finlandssvenska, borgerliga intellektuella kontrasteras 
mot känslan av vanmakt inför oöverskådliga samhällsprocesser. Dag-
drivarnas berättelser återspeglar därför också individens förvirring 
gentemot det anonyma massamhället, där den moderna storstaden 
snarare utsätter individen för meningslöshet än erbjuder möjlighet 
till ny ordning och nytt liv.

På det mera personliga planet berör temat om sjukdom och sund-
het också genusaspekten. Dagdrivarna är i regel unga män i kris som 
söker räddning hos kvinnan. Hon tillskrivs därför en tämligen fix-
erad roll som själens sjuksköterska och sundhetens språkrör, till ex-
empel i Helsingius Dagdrivare (1914) och Utveckling (1915) och i 
Grotenfelts Bengt Walters’ lycka (1916). 

Alm och Janson hade med sina verk, trots narrativa brister och 
klichéartade upprepningar av situationer och tankegångar, givit ut-
tryck för motiverade krav. De hade använt flanörens blick för att 
litterärt erövra storstadens nya offentliga rum och skildra vägen 
genom staden som sinnebild för ett livsprojekt, eller snarare för dess 
misslyckande. Men Helsingius framställer sin flanör Otto Bergius, 
huvudpersonen både i Dagdrivare och i dess fortsättning Utveckling, 
som en schablonmässig företrädare för tidssjukan och odugligheten, 
en ung man som lever i ett tillstånd av ständig ansvarslöshet. Otto är 
intressant som koncentrat av dagdrivarklichéer: stadspromenader, 
ungdomlig lättja, trötthet och skepsis, kafémöten, blaserade samtal 
med alkoholförtäring, utstuderad och självfixerad pessimism. Hel-
singius framställer ett oengagerat och av tidens frågor ointresserat 
flanerande; i detta skiljer han sig från både Alm och Janson. Som 
följd av denna trivialisering blev det småningom nödvändigt att ta av-
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stånd från flanörens roll och perspektiv. Det skedde först och främst 
inom själva dagdrivarlitteraturen: att vara dagdrivare betydde då att 
vilja sluta med det. Inom samma kulturhistoriska horisont kan vi läsa 
Hagar Olssons och modernisternas angrepp på den trötta dekaden-
sen. Med försöket att skapa en modern finlandssvensk storstadspro-
sa har dagdrivarförfattarna litteraturhistoriskt intresse ännu idag – 
också med tanke på att deras problematiska möte med moderniteten 
förblivit aktuellt också för oss. Bagatelliseringen av flanörgestalten är 
dock symptomatisk för dagdrivarnas begränsning. I sina Baudelaire- 
och Parisstudier har Walter Benjamin i flanörens storstadsblick sett 
en nyckel till en civilisationskritisk förståelse av moderniteten, som 
har haft ett djupt inflytande under de senaste decennierna. När där-

emot allt reduceras till en fråga om personlig oduglig-
het och etiketten ”dagdrivare” får förstärka det negativa 
förtecknet, tyder detta på en bristfällig medvetenhet 
om civilisationens kris som genomgripande process. 
Svårigheten att gissa riktningen och orientera sig i den 
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moderna labyrinten – och i Finlands konflikter före inbördeskri-
get – berodde inte på några frivola ynglingars viljelöshet. Snarare 
var den ett objektivt tillstånd. Dessutom var mytbildningen kring 
kriget som det sunda alternativet till förlamningen minst sagt naiv, 
om inte protofascistisk. Dagdrivarna var självupptagna och besatta 
av ett behov av kallelse, liv, sundhet, tro och styrka; men flanörens 
blick kan faktiskt också vara utåtvänd, nyfiken, intresserad av om-
världen och engagerad av andra människors fysionomi och möjliga 
livsöden, hur desillusionerad och krisfylld denna blick än är. Detta 
kommer till uttryck hos litterära flanörer som Herman Bang, Hjal-
mar Söderberg och Robert Walser.

rUnar schildT
Redan i samtidens ögon föreföll novellisten Runar Schildt vara den 
största diktartalangen inom dagdrivargenerationen. Men tidens 
stora förväntningar blev också ett konstnärligt och personligt pro-
blem för honom, som ansågs ha begåvning för den helgjutna roman 
alla väntade på. Eftersom han trots detta fortsatte att skriva noveller 
levde han med ett dåligt självförtroende och en känsla av begräns-
ning. Dessa noveller äger i själva verket originalitet och oomtvistligt 
värde inom den nordiska litteraturen. I dem lyckades författaren ta 
dagdrivarlitteraturens motivkrets som utgångspunkt för en person-
lig utvidgning och fördjupning som ger hans diktning en självstän-
dig kraft.

Redan några månader före sin skönlitterära debut med Den seg-
rande Eros (1912) visade Schildt en hos dagdrivarna unik förståelse 
för de estetiska problem som en modern Helsingforsskildring förde 
med sig. I artikeln ”Helsingfors i skönlitteraturen” (Dagens Tidning 
7.4.1912) hälsade han Alms Höstdagar och Jansons Inga medmännis-
kor som intressanta nyheter, men påpekade samtidigt att den mod-
erna storstadens tema kunde utvecklas vidare både i svensk- och 
finskspråkig Helsingforslitteratur. Han skrev att en storstad kan bli 
föremål för dikt om den förfogar över både en brokig och samman-
satt nutid – med allt det som på gott och ont pågår i samhällsli-
vet – och ett historiskt djup; över synliga uttryck för tradition och 
minne som nutiden kan känna igen och förankra sig i, som i förebil-
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den Stockholm. Enligt Schildt var bägge förutsättningarna proble-
matiska för Helsingfors, som var ung både som huvudstad och som 
modern storstad.

I fem av de sex novellerna i Den segrande Eros kretsar episoderna 
kring ett och samma ungdomskotteri i Helsingfors. Unga mäns och 
kvinnors olika sociala perspektiv, röster och livsöden möts i huvud-
stadens stora smältdegel. Staden blir en magnet som drar männ- 
iskorna till sig genom att utlova nya livsmöjligheter, hopp om större 
frihet, snabbare tempo och intensivare njutning. Egentligen visar 
den dock en grym likgiltighet inför individen och ett tvingande soci-
alt rollspel i vilket det alltid finns starka och svaga. Bakom den glitt-
rande fasaden präglas de unga människornas storstadsliv av miss-
lyckande, uttryckt i en rotlöshet och tomhet som ingenting verkar 
kunna förhindra. Ändå är vandringen i asfaltlabyrinten ofrånkomlig. 
Schildt framställer till skillnad från andra dagdrivarförfattare stor-
stadens negativa sidor utan att moralisera över dem.

Den historiska dimension som samtidsskildringen vilar på ges inte 
i form av gamla monument och minnesmärken utan snarare som de 
ungas band till landsbygden och jorden – till den äldre livsstil som 
tillhör föräldrarna. I ”Ett nytt liv” kontrasteras medelklasstudenten 
Åke Holms numera meningslösa – och skuldfyllda – tillvaro mot 
en bondkärra ”med allehanda nyttiga saker” som påminner honom 
om hans ursprung. Liksom hos Arvid Mörne och Erik Grotenfelt får 
denna jord en för finlandssvenskarna viktig ideologisk innebörd: det 
rotlösa livet på trottoarerna betyder att den ”svenska” jorden över-
lämnas åt de finsktalandes invasion. Dilemmat beskrivs i samling-
ens slutnovell, ”Mot skymningen” där kusinerna Mikael och Birger 
Weydel, överklassbarn och ledande stjärnor i kotteriet, väljer skilda 
vägar. Den blaserade men egentligen olycklige Mikael skall fortsätta 
sitt rotlösa liv medan Birger skall ta över släktens herrgård Numlax 
och sålunda bli myndig och ansvarig. Erbjuder återkomsten till för-
äldrarnas värld verkligen en lösning? På den frågan ger Schildt inte 
något entydigt svar.

Den sista av de fyra novellerna i Asmodeus och de tretton själarna
(1915), ”En sparv i tranedans”, markerar en viktig vändpunkt i 
Schildts författarskap. I berättelsen om Erik, en blyg 14-åring, och 
hans fiasko på en skoldans går Schildt den psykologiska fördjupning-
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ens väg. Han solidariserar sig med pojkens smärtsam-
ma nederlag och bekräftar härmed sin pessimistiska tro 
på motsättningen mellan starka och svaga i livet. Här 
börjar Schildt utvidga sitt persongalleri och register 
utöver dagdrivarlitteraturen, och även stadsprome-
naden – med den ensamme Eriks avslutande vandring 
hem längs Helsingfors gator en iskall vinternatt – får 
sin variant.

Ett nytt steg i Schildts diktning utgör de tre lång-
noveller som utspelar sig i byn Räfsbacka, modellerad 
efter Antby i Lovisa. Regnbågen kom ut fristående 1916, 
medan ”Rönnbruden” och ”Prövningens dag” publice-
rades tillsammans 1917. Schildt lämnade alltså storsta-
den för att berätta om landsbygden, men till skillnad 
från t.ex. Knut Hamsun i Markens grøde (1917), utan 
att förneka verkligheten. Den historiska tiden ledsagar 
novellerna, som berättar om Räfsbacka från 1855, då 
Krimkriget gav återverkningar längs Finlands kuster, 
till början av 1900-talet. Därmed skildras den genom-
gripande omvälvningen från ett fattigt och självförsör-
jande bondesamhälle till industrialismens och kapitalis-
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mens era. Schildt inser det tvetydiga och stundom tragiska i moder-
nitetens löfte om befrielse: i ”Rönnbruden” får Viktor, Gustavas fäst-
man, till parets lycka plats på ett sågverk, men sedan vållar samma 
sågverk Viktors död vid en hemsk arbetsolycka. 

Med Perdita och andra noveller (1918) återkom Schildt till staden 
och nutiden. I bakgrunden ekade första världskriget, som inte direkt 
drabbade Finland, men som påverkade det andliga klimatet och de 
ekonomiska förhållandena. Schildts dualism mellan starka och svaga 
kan i första hand förstås existentiellt och psykologiskt, men den inne-
håller även en ekonomisk och social dimension. Expediten Blom-
qvist, den tafatte småborgaren i ”Den svagare”, är svag i den mån hans 
kärlek till den vackra och nyckfulla hustrun Manja gör honom sårbar, 
men också därför att han inte förstår att slå sig fram och utnyttja den 
nya rörlighet som råder i samhället. Manja bedrar Blomqvist med 
svensken Claesson, en korsning mellan dandy och krigshaj och Blom-
qvists raka motsats: den moderna, hänsynslösa människan, som tror 
på penningen och blir rik på krig. 

Förlorarrollen
Pessimismen gjorde att Schildt vare sig bortförklarade eller gjorde 
myt av kriget. Han vågade genomgå modernitetens kris och därmed 
skildra den upplösning som både världskriget och framför allt in-
bördeskriget förorsakade. Dessa förtjänster finns i de fyra täta och 
spända berättelser som utgör Hemkomsten och andra noveller (1919). 
”Aapo” och ”Hemkomsten” – den fjärde och sista delen av Räfsbacka-
sviten – hör till Schildts mest kända och omdebatterade alster. Båda 
handlar om unga rödgardister – den ene finsk- och den andre svensk-
talande – och båda utspelar sig på landet. Aapo och Albin framställs 
som svaga, och detta har fått en del av kritiken att komma med in-
vändningar mot berättelserna för att de psykologiserar en konflikt 
som huvudsakligen var ekonomisk, politisk och social. Det finns fog 
för kritiken, men ändå möjliggjorde Schildts psykologiska blick en 
engagerande litterär framställning av Finlands nationella trauma och 
hans noveller var en tidig bearbetning av detta. Psykologiskt och sti-
listiskt värdefulla är också ”Köttkvarnen” och ”Karamsinska hästen”, 
som utspelar sig på Helsingfors gator. Genom en ny version av stads-
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vandringen beskriver Schildt den sociala, men också psykiska upp-
lösning som krigstillståndet framkallar. Huvudpersonerna i novel-
lerna är vanliga människor som spårar ur i en omänsklig och påfres-
tande tid. Detta har också stilistiska följder: prosan förblir i stort 
sett realistisk, men de förvirrade själstillstånden ger den ett expres-
sionistiskt drag.

Schildts inlevelse i förlorarrollen överskrider flera gränser. Hans 
svaga är män eller kvinnor, vita eller röda, bönder, borgare eller 
medlemmar av överklassen, svensk- eller finsktalande. Sympatin 
med förlorarna kan bli så omfattande därför att Schildts egen pessi-
mism alltid är densamma och pekar på en personlig ångest. Titelno-
vellen i hans sista novellsamling Häxskogen och andra noveller (1920) 
är en smärtsam självbekännelse i tredje person och fiktiv form; sam-
tidigt är den en obarmhärtig och träffande analys av konstnärens 
svåra ställning i det moderna samhället. Författaren Jacob Casimir 
vistas på sina framgångsrika släktingars herrgård och brottas med ett 
romankapitel som tills vidare består av blanka ark. Det finns dock 
inget romantiskt skimmer kring inspirationens vånda. Jacob Casi-
mir är medveten om sin paradoxala, för att inte säga löjliga ställ-
ning, omringad som han är av en solid penningvärld där man är vad 
man producerar och säljer, eller ingenting alls. Kusinen Fabian för-
kroppsligar duglighet och optimistisk framtidsanda. Jacob Casimir 
däremot dras till pessimism, kriskänsla och kluvenhet. Slutligen, i 
den efterlängtade inspirationens ögonblick, kan han dock bejaka sin 
särart och sin själs sjukdom som förutsättningar för skapandet. Han 
segrar på sitt plågsamma sätt och är trots allt stolt över sitt diktar-
kall. Novellens slutparti är en dementi av den övriga dagdrivarlit-
teraturens lättköpta sundhetsmyt. Den genomlidna bekännelsen i 
”Häxskogen” har blivit läst som Schildts författartestamente. Jacob 
Casimirs liv beror på gott och ont av hans konstnärliga skaparkraft. 
Den fiktiva gestalten räddar sitt liv undan förtvivlan genom skrivan-
dets akt, till skillnad från upphovsmannen. Plågad av skaparkris och 
en känsla av otillräcklighet tog Runar Schildt fem år senare sitt liv.

Många av Schildts noveller, framför allt i den senare produktio-
nen, är iscensättningar av döden. Denna gemensamma nämnare ka-
raktäriserar också de tre skådespel som avslutar hans författarbana: 
Galgmannen (1922), Den stora rollen (1923) och Lyckoriddaren (1923). 
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Mitt i skaparkrisen kunde Schildt alltså producera sig överraskande 
snabbt och effektivt som dramatiker, vilket visar på den potential 
han i själva verket ägde, vad han än trodde om sig själv. Pjäsen Den 
stora rollen står i nära samband med prosaproduktionen. I den fabule-
rar författaren vidare på en av sina mest plastiska gestalter, Helsing-
forsstatisten och dagdrömmaren Armas Fager, som första gången 
framträdde 1920 i en långnovell med samma namn. I novellen be-
finner sig Armas Fager i den euforiska och ostadiga världskrigsti-
den, men inte heller han är en av de starka som kan gripa chansen 
att bli rik. I den tre år senare skrivna pjäsen förläggs handlingen till 
inbördeskrigets tid, då den avskedade statisten bestämmer sig för att 
hämnas genom att bli rödgardist, vilket slutar illa.

Varför så mycket död? Författaren tog uppenbarligen itu med per-
sonliga demoner, och det är svårt att här dra en gräns mellan kritiken 
av litterära alster och bedömningen av Runar Schildts personliga val, 
som får förbli privat. Hos diplomaten Irben, som begår självmord i 
Lyckoriddaren, liksom hos novellfigurerna Gustava och Jacob Casi-
mir, finns det en inre övertygelse, en stolthet och en oböjlighet, som 
dock blir vanmäktiga och sårbara inför de starkas arrogans.

den nya kvinnan
”Den nya kvinnan” var vid sekelskiftet och in på 1910-talet ett be-
grepp som omfattade olika aspekter på den förändrade kvinnorol-
len. Det fanns redan ett par generationer kvinnliga författare och in-
tellektuella med delvis divergerande synpunkter på emancipationen 
och kvinnans roller. Förvånansvärt många och sinsemellan olika var 
de författarinnor, också i Finland, som i sina verk anknöt till den nya 
kvinnans tematik. En internationellt uppmärksammad företrädare 
var tyskan Elisabeth Dauthendey som i Ny kärlek. En bok för mogna 
andar (orig. 1900, svensk översättning 1902) analyserade erotiska 
möten av olika slag. Till sist väljer den kvinnliga huvudpersonen ett 
starkt sensuellt förhållande till en yngre kvinna, eftersom den nye 
man som vore henne en värdig partner ännu inte finns. Den svens-
ka översättningen var försedd med ett förord där boken anbefalldes 
av Ellen Key. Den sensuella varmluften i Elisabeth Dauthendeys bok 
har dock oftast svalnat i de finländska författarinnornas versioner av 
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den nya kvinnan. I den ena novellen efter den andra eller i tunna små 
romaner handlar det om unga eller medelålders kvinnor som an-
tingen avstår från erotiken eller är präglade av en stor och förlorad 
förälskelse som de i minnet håller fast vid. Kvinnorna väljer arbe-
tet eller rollen som lyssnare och vårdare av andras skadade kroppar, 
vingklippta själar och ömtåliga egon.

Ellen Keys uppfattning om förhöjd livskänsla och fri kärlek och 
de bistra konsekvenser den kunde ha på 1910-talet gestaltas i Karin 
Smirnoffs roman Under ansvar (1915). Smirnoff, äldsta dotter till Siri 
von Essen och August Strindberg, var efter föräldrarnas skilsmässa 
bosatt i Helsingfors i tjugofem år och inledde sitt författarskap där. 
I Under ansvar rör man sig i påtagliga Helsingforsmiljöer, från bank-
kontor vid Esplanaden till fattigdomstristessen i Båtsmansgatans trä-
kåkar. Huvudpersonen är en förlovad bankfröken som är gravid när 
hennes fästman drunknar. Hon bestämmer sig för att behålla barnet, 
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och med stöd av några vänner utstår hon under ett par års tid kritik, 
social utfrysning och ekonomisk misär tills hon är nära att ta både sitt 
och barnets liv. Boken har dock ett hoppfullt slut. Kvinnans livsvilja 
segrar och hon lyckas få ett arbete. Huvudpersonen har det väl valda 
namnet Ruth Lagerborg, som anspelar dels på den bibliska Ruth, 
beredd att offra allt för sin kärlek, dels på den fria kärlekens strid-
bare förespråkare i Finland, filosofen Rolf Lagerborg. I Ellen Keys 
efterföljd hävdar Ruth att människans handlingar berättigas om hon 
bär ansvaret för dem, och romantiteln syftar på hennes vilja att ta 
ansvar för sitt kärleksbarn. Karin Smirnoff var Helsingforsskildrare, 
i likhet med dagdrivarna, men tog i övrigt avstånd från åsikter som 
tillskrevs dem. I romanen angrips skepticism, ytlighet och Söder- 
bergkult, och boken prisades av kritikerna Henning Söderhjelm och 
Hans Ruin för äkthet och intensiv livskänsla.

Karin Smirnoff skrev också dramatik, bl.a. Ödesmärkt (1923) som 
var en tidig pjäs om homosexuell kärlek. Senare utkom hon med två 
omfångsrika historiska romaner med motiv från Finlands medeltid: 
Bröderna i Vidala kloster och Systrarna i Nådendals kloster 1–2 (1948–
1949). Vid det laget tedde det sig närmast originellt att hon använde 
sig av en manlig pseudonym, Hannes Bernson.

kersTi bergroTh
Den som mera i sin person än i sina böcker företrädde en ny, aka-
demiskt utbildad kvinnotyp var Kersti Bergroth. Hon var en rek-
torsdotter från Viborg som tog en examen i estetik, konsthistoria 
och franska 1911, varpå hon debuterade samma år och gifte sig med 
en gymnasielektor. Kersti Bergroths bemödanden att vara kvick och 
distanserad har placerat henne bland dagdrivarna – möjligen bidrog 
också att hon använde sig av manliga huvudpersoner. I Augusti (1911) 
och Aptit (1914) ger hon idealiserade och tunna skildringar av sen-
sibla medelålders intellektuella män, som varken vågar satsa på för-
fattarskap eller på kärlek. Romanernas unga kvinnor blir besvikna, 
över sina val eller över att inte bli valda. Sixtus (1916) följer sin ti-
telperson från skolpojksåren en bit upp i vuxenålderns existentiella 
grubbel. Sixtus är en blek karaktär, som efter desillusioner blir med-
veten om sin dödlighet och sedan kan bejaka livet – det var tydligen 
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årets tema, som också Hagar Olsson behandlar i sin debutbok Lars 
Thorman och döden. Redan i Sixtus märks Bergroths uppbrott från dag-
drivaridealen. ”I min ungdom drevs jag för en tid ut i dumma ma-
terialistiska åskådningar med tyåtföljande pessimism och livsleda”, 
skrev hon trettio år senare. När romanen Urbans väg utkom 1919 
hade hon redan orienterat sig mot antroposofin; hon uppfattade den 
som en kulturrörelse på kristen grund. Småningom övergick hon till 
att publicera sig på finska, och största delen av författarskapet, som 
tidsmässigt omfattade över sextio år, har utgivits på finska.

I likhet med Kersti Bergroth hade officersdöttrarna Agnes och 
Greta Langenskjöld en karelsk barndom. De gick i skola i Viborg, 
studerade i Helsingfors och var produktiva upp i hög ålder, bibliote-
karien Agnes som kritiker och flickskolerektorn Greta som lyriker. 
Systrarna växte upp med flera språk och kulturer och ett grundmu-
rat litteraturintresse. Familjens hemspråk var ryska och döttrarnas 
ryska barnsköterska efterträddes först av en fransk och småning-
om en svensk guvernant. I protest mot det skärpta ryska greppet 
om Finland beslöt Nikolaj Langenskjöld i slutet av 1890-talet att 
döttrarna skulle lära sig svenska och gå i skola i Finland. Samtidigt, 
uppger dottern Greta, började han återuppliva kunskaperna i ”sitt 
nästan helt förgätna fädernespråk”, uppvuxen och utbildad i Ryss-
land som han var. Sin första dikt skrev Greta Langenskjöld på franska 
då hon var i tioårsåldern, men bara något år senare använde hon sig 
av svenska. ”Märkligt nog skrev jag aldrig på ryska annat än ett slags 
Lermontov- och Nadsonimitationer. Svenska accepterades nästan 
omedelbart som tanke- och diktarspråk, alltså som ett nytt moders-
mål”, skriver hon på 1950-talet. Hon var tjugotre år vid debuten och 
drygt femtio år senare, 1963, gav hon ut sin elfte och sista egentliga 
diktsamling Men Gud –. Religiositeten dominerar hela författarska-
pet. Formmässigt är Greta Langenskjölds diktning traditionell och 
konstlös. Med ett direkt tilltal och lågmäld åkallan vänder hon sig 
till en Gud som visserligen är outgrundlig, men kärleksfull. Hennes 
gudsförtröstan kombineras med ett likaså stillsamt formulerat men 
uppfordrande pacifistiskt och humanistiskt ethos som hon höll fast 
vid under inbördeskrig och två världskrig. 

dagdrivare och engagemang



66

sigrid backman
Sigrid Backmans öde som författare var att under sin livstid inte bli 
tagen på allvar och efter sin död glömmas bort. Mellan 1913 och 
1935 utkom Sigrid Backman med tio böcker. Det är ett djupt per-
sonligt författarskap som står i rapport med tiden. Inbördeskriget 
tog hon stillsamt men effektivt ställning till i Ålandsjungfrun (1919) 
och Familjen Brinks öden (1922). I hennes sista böcker förstärks det 
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civilisationskritiska drag som hon odlade redan vid debuten. Sigrid 
Backman utvecklade från början en karaktäristisk stil där person-
skildring och samtal har drag av saga och stilisering. Miljöskild-
ringen är realistisk i Familjen Brinks öden och Bostadsbolaget Sjuan i 
Lergränden (1926), medan stiliseringen framträder starkare i andra 
verk. Också Sigrid Backman varierade den nya kvinnans tematik i 
sina 1910-talsböcker, där den spröda kvinnan väljer bort mannen 
och den slagfärdiga garçonnen väljer honom ”för en tid”. I den fin-
landssvenska författarkåren representerade hon ett nytt inslag i den 
meningen att hon hörde hemma i en utpräglat småborgerlig miljö. 
Fadern var överkonduktör vid järnvägen och modern hade före äk-
tenskapet varit tjänarinna. Trots ett liv i ytterst knappa ekonomiska 
förhållanden och föga uppmuntrad av kritiken höll Backman fast vid 
både författarskapet och sin tidigt utvecklade personliga stil.

Gemensamt för Sigrid Backmans böcker från 1910-talet respek-
tive 1930-talet är motsättningen mellan stad och landsbygd och 
mellan teknik och natur. I debutverket Vindspel (1913) flyttar den 
unga kvinnan Astri från den hårda och hotfulla storstaden till sin 
gudmor som med två tjänarinnor bor i en både idyllisk och este-
tiskt tilltalande inlandsmiljö. Här upptäcker Astri sin sensualism och 
lever ut den i samklang med naturen. Hon avvisar en förälskelse och 
väljer den lantliga ron och symbiosen i kvinnokollektivet. Humorn, 
som alltid finns i Sigrid Backmans böcker, får mest spelrum i skild-
ringen av invånarna i Bostadsbolaget Sjuan i Lergränden, en gammal 
gård i arbetarstadsdelen Rödbergen i Helsingfors. Här styr och stäl-
ler timmerman Hölander, en vänlig patriark som sätter profithung-
riga och småsnobbiga grannar på plats. Sigrid Backman odlar sin för-
kärlek för vad hon själv skulle ha kallat ”den s.k. lilla människan” och 
för trästadsgårdarnas mikrosamhällen med närhet och grannhjälp. 
Författarens civilisationskritik yttras här som ett försvarstal för de 
gamla gårdarna, som på 1910-talet och 1920-talet ersattes av hög-
husbebyggelse.

Sigrid Backmans två romaner om inbördeskriget är hennes minst 
okända. I båda förankrar hon personerna i deras miljö och ger så en 
bakgrund till deras ställningstaganden. I Familjen Brinks öden över-
väger de realistiska dragen, medan personerna i Ålandsjungfrun hör 
hemma både i verkligheten och i sagan. Ålandsjungfrun själv är en 
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ung kvinna som med symaskin och myrten flyttar till en backstuga 
i Pigbacka by någonstans i Östnyland, och med stor konstskicklig-
het förser både bondmoror och pigor med prydliga klänningar. De 
politiska diskussionerna håller hon sig utanför, men förälskar sig i 
drängen Ollas David som går ut i kriget på röda sidan. När han blir 
arkebuserad dränker hon sig i brunnen, lika stillsamt och utan åthä-
vor som hon har levat. Kritiken innehöll hätska inslag, och genomgå-
ende påtalades författarens ”idyllisering” av kriget och ”idealisering” 
av de röda. En läsare i dag noterar snarare Sigrid Backmans medve-
tenhet om övergreppen, på bägge sidor. Hon varken ömkar eller de-
moniserar de röda, och inte heller psykopatologiserar hon dem, som 
Runar Schildt i novellen ”Aapo”.

Familjen Brinks öden handlar om en arbetarfamilj inför och under 
kriget. Familjen befinner sig socialt på gränsen mellan arbetarklass och 
småborgerskap. Fadern har sitt skomakeri i familjens matosinpyrda 
kök, äldste sonen är typograf på senatstryckeriet, mellansonen är 
fackligt och politiskt aktiv och den yngste är arbetare. Händelserna 
1917–1918 upplevs via familjen och de andra invånarna i gården vid 
Gökungens gränd. Brink filosoferar på sin skomakarpall och kvin-
norna i tvättstugan. De skärpta positionerna 1917 gestaltas via dis-
kussioner mellan de bykande kvinnorna och i familjen Brink, där sö-
nerna representerar socialdemokrati och kommunism. Världskrigets 
livsmedelsbrist övergår i inbördeskrigets svält, och när Helsingfors 
blir vitt stupar den ene brodern Brink, den andre dör i fångläger 
och den tredje arkebuseras. Sörnäsinteriörerna fick i allmänhet klart 
godkänt av kritiken, men Sigrid Backmans berättarperspektiv miss-
förstods. Möjligen uppfattade man hennes svidande kritik, som san-
nolikt också riktade sig mot reaktionerna på Ålandsjungfrun.

Sigrid Backmans emotionella element är vänskapen, erotiken 
undviker hon. De äktenskap hon skildrar är sällsynt omaka. Med 
undantag för ett par utsläpade hustrumartyrer framställer hon snävt 
kalkylerande, religiöst och världsligt konventionella matronor som 
föga uppskattar sina trygga, okonventionellt fritänkande män. Å 
andra sidan går det en linje genom författarskapet från kvinnokol-
lektivet i debutboken till Susanna Bagges önskan i De fåvitska trol-
len (1932) om en mödrakonferens som skall stoppa maskintekno-
login.  Sin förbehållsamhet till trots har Sigrid Backman med De få-
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vitska trollen skrivit en självbiografisk roman, med civilisationskri-
tiska inslag och maskerad som saga och pikaresk. Efter en magisk 
barndom i fadern Petrus hägn blir Susanna Bagge (med samma ini-
tialer som författaren) utkastad i världen efter hans död. Det är far 
och dotter som är de fåvitska trollen, de i världens ögon oförstån-
diga som varken jäktar, gör karriär eller håller på de sociala skrank-
orna. Lyskraften i barndomsskildringen döljer delvis att desillusion 
är det tema som varieras romanen igenom. Humorn, och i roma-
nens senare del ironin, håller tragiken stången. Men romanen slutar 
plötsligt, som för att undvika en skildring av sammanbrott och un-
dergång. Före det låter författaren sitt språkrör i rasande fart kriti-
sera emanciperade mödrar, teknologi och militarism. Den moder-
na fartblindheten angriper Sigrid Backman också i sin sista roman 
sommarsagan Under Häxböles sol (1935), där hon lyfter fram det kar-
nevaliska och hyllar vänskapen och de originella personligheterna. 
På basis av argumenten kunde hon ha räknat sig som pacifist eller 
– femtio år senare – som ekologisk feminist, men den oavhängiga 
Sigrid Backman skydde etiketter och fållor.
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inBördeskriget i litteraturen

inbördeskriget 1918 har av parterna beskrivits dels som ett 
rött revolutionsförsök, dels som det vita Finlands frihetskrig. Det 

saknas inte skäl för någondera beskrivningen. Industrialismen hade 
medfört stora sociala problem och arbetarrörelsen såg samhällsord-
ningen i storfurstendömet som socialt och politiskt förtryckande. 
Inte ens de socialdemokratiska valframgångarna 1906 och 1916 hade 
lett till sådana reformer som arbetarrörelsen hoppats på. Reformer 
genom lagstiftning stupade senast vid föredragningen för kejsaren. 
Så framlades i lantdagen i januari 1917 ett lagförslag att göra tor-
parna till ägare av sina torp. Men den mer än decenniegamla torpar-
frågan löstes först efter inbördeskriget. Frågans dominans i pressen 
och dessförinnan i bygdeskildringarna bidrog till att jordbruksprole-
tarietets roll överbetonades i skönlitterära verk om inbördeskriget. 
Det var framför allt industriarbetarna som hade del i revolten.

Drömmarna om Finlands självständighet, som hade fått ny näring 
vid storstrejken 1905, fick konkret form då Nikolaj II abdikerade 
den 15 mars 1917. Den 18 juli antog lantdagen, som hade socialis-
tisk majoritet, med socialdemokraternas och de borgerliga ”själv-
ständighetsmännens” röster den så kallade maktlagen, med vilken 
lantdagen ville överta den verkställande makten och skjuta regeringen 
i S:t Petersburg åt sidan. Regeringschef Kerenskij svarade med att 
upplösa lantdagen i augusti 1917. Beridna ryska militärpatruller såg 
till att lantdagen inte trotsade dekretet. Vid nyvalet gick den socia-
listiska majoriteten förlorad, vilket skärpte konflikten mellan socia-
listerna och de borgerliga. Novemberstrejken i Finland 1917, som 
följde strax efter den ryska oktoberrevolutionen (7–12.11.1917), 
förlöpte inte utan våldsdåd och dödsoffer. Den 6 december förkla-
rade den borgerliga senaten Finland självständigt. Det skedde med 
Lenins bifall, men samtidigt agiterade ryska emissarier för en finsk 
revolution och 40 000 man ryska trupper dröjde sig kvar i landet. 
Den finska regeringen drev på deras repatriering. En revolutionär 
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röd regering utropade sig i Helsingfors medan de vita skyddskårer-
na i Österbotten förvandlades till det självständiga Finlands armé. 
I tävlan om de ryska vapenarsenalerna uppstod strider mellan vita 
och röda och den 28 januari var kriget ett faktum. En knapp månad 
senare steg de återvändade jägarna – finländare som sedan 1915 fått 
miltärutbildning i Tyskland och krigat på den tyska ostfronten – i 
land i Vasa och mottog befäls- och underbefälsposter i armén. På 
den vita sidan i kriget deltog en svensk frivilligkår på ca 1 200 man. 
Dess insats vid erövringen av Tammerfors omtalas ofta. Ryska solda-
ter anslöt sig i växlande omfattning till de röda. Som talrikast torde 
de ha uppgått till ett tusental man. I början av april anlände på den 
finska regeringens begäran en tysk expeditionskår, 9 500 man, till 
Hangö och avancerade mot Helsingfors som intogs den 12 april. 
Den 16 maj höll den vite överbefälhavaren Mannerheim sin seger-
parad i huvudstaden.

Under kriget miste mer än 35 000 personer 
livet. Men i krigsoperationer föll inte fler än när-
mare 3 500 vita och närmare 6 000 röda. Offren 
för den röda terrorn var inemot 1 600. Vid sum-
mariska ståndrättsdomar avrättades sammanlagt ca  
8 500 röda, men i siffran ingår också röda offer för 
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vit terror. I fånglägren dog till följd av försörjningsbristen och den 
hårda behandlingen omkring 13 000 röda fångar av svält och sjuk-
dom. Ca 3 000 personer försvann spårlöst och ytterligare om-
kring 10 000 (siffran är mycket osäker) antas ha flytt till Sovjet- 
unionen. Kriget i Finland utgjorde också en del av det ryska im-
periets sönderfallshistoria, och efter den vita segern var frigörel-
sen från Ryssland på allas läppar. Det enhälliga vita engagemang-
et för Finlands självständighet, som spelar en dominerande roll i 
den programmatiskt vita skönlitteraturen om kriget, hade emel-
lertid uppstått först i samband med den ryska oktoberrevolutio-
nen 1917 och de inhemska novemberoroligheterna som väckte 
farhågor om blodiga revolutionära förvecklingar. Att Tyskland 
led nederlag i världskriget bidrog på ett avgörande sätt till att 
Finland inte blev en konservativ monarki utan en liberal repu-
blik. För försoningsprocessen var det väsentligt att den socialde-
mokratiska partiledningen efter kriget orienterade sig i riktning 
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mot en skandinavisk socialdemokrati. Detta möjliggjorde att Fin-
land bara åtta år efter inbördeskriget fick sin första socialdemokra-
tiska regering. Antagonismen mellan de forna motståndarna kunde 
därför i stort sett – om man bortser från ytterlighetsgrupperna – 
betraktas som bilagd innan vinterkriget bröt ut 1939. 

liTTeraTUrens roll
Det är allmänt omvittnat att inbördeskrig lämnar efter sig djupa soci- 
alpsykologiska trauman som det kan ta generationer att övervinna. 
Den litterära institutionen låter den enskilde författaren själv välja 
om han vill fördjupa dessa trauman eller försöka läka dem. Men 
den kulturella och ideologiska mentaliteten i samhället bestämmer i 
mycket om dess litteratur skapar arvfiender eller tvärtom leder till 
en överbryggande förståelse av konflikterna. I efterhand förefaller 
det som den litterära gestaltningen av inbördeskriget i Finland haft 
en mer försonande än polariserande funktion. Ändå klöv inbördes-
kriget, som varade några få månader, för ett drygt kvartssekel sam-
hället i en vit och en röd hälft och skapade dubbla system av civila 
institutioner i ekonomin, kulturen och konsten. Den officiösa stat-
liga kulturen – manifesterad bl.a. i kyrkan, försvarsväsendet, ord-
ningsmakten, skolorna, ja även universitetet och de statliga konst- 
och kulturinstitutionerna – förblev i stort sett fram till slutet av det 
andra världskriget i ideologiskt avseende markerat vit. Inom den 
litterära världen och teaterinstitutionen kan man notera att särskil-
da röda förlag och teatrar med förankring i arbetarrörelsen under 
tiden mellan världskrigen uppträdde som motpoler till de officiösa 
blåvita finsknationella och exklusivt borgerliga kulturidealen. I och 
för sig hör en funktionell differentiering självklart till ett pluralis-
tiskt samhälle, men i Finland kunde man under decennierna mellan 
världskrigen tala om tendenser till en politiskt motiverad kulturell 
segregation. Först då det skandinaviska socialdemokratiska välfärds-
samhällets modell etablerades också i Finland närmades de vita och 
röda kulturbilderna till varandra. Denna klyvning hade sina motsva-
righeter i den samtida språkpolitiska motsättningen mellan den blå-
vita exklusivt finska nationalkulturen och den svenskspråkiga mino-
ritetskulturen. På nationalistiska grunder behandlandes det gulröda 
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svenska kulturlivet i mycket som en utgrupp, vilken därför, liksom 
arbetarrörelsen, i många avseenden var hänvisad till självskapade in-
stitutioner.

aTTiTydernas kamp
I sättet att litterärt närma sig inbördeskrigets stoff och upplevel-
ser kunde man redan i samtiden klart urskilja två grundläggande 
attityder. Det fanns å den ena sidan en politiskt ideologisk attityd 
som – oavsett om den ideologi som omfattades var vit eller röd 
– glorifierade kriget och hjältedåden, hyllade martyrerna, fördöm-
de motståndaren och befäste hatet. Det fanns å den andra sidan en 
human och analytisk attityd, som sökte sociala, psykologiska, all-
mänmänskliga eller livsfilosofiska förklaringar till inbördeskrigets 
upprörande verklighet. Bland de passionerat engagerade i inbördes-
krigets drama befann sig den unge aktivisten och självständighets-
mannen, magistern och journalisten Erik Grotenfelt, vars korta livs-
gärning på ett nästan skrämmande sätt är sammanvävd med inbör-
deskrigets historia. Redan i jägarrörelsens tidigare skede 1915 hade 
han anslutit sig till ”pfadfinderutbildningen” i Tyskland men sviktat 
rent fysiskt. I stället blev han en outtröttlig propagandist för jägar-
rörelsen och aktivismen. Lantdagsupplösningen i augusti 1917 gav 
honom anledning att snabbt sätta ihop romanen Det nya fosterlandet 
(1917) som riktade sig mot de borgerliga partiernas undfallenhet 
för den ryska regeringen. Han agiterade i Dagens Press och Svenska 
Tidningen för en ren konfrontationspolitik och det var i besvikelsen 
över uteblivet gensvar som romanen kom till. Kort efter Groten-
felts död 1919 utgav aktivisten Thure Svedlin – senare förlagschef på 
Schildts förlag – ett urval av sin väns och meningsfrändes uppsatser 
och artiklar under titeln En pennas strid. Inspirerad av jägarrörelsens 
idé om en väpnad frigörelse från Ryssland kallar Grotenfelt redan i 
tidiga uppsatser som tillkommit före krigsutbrotten det förestående 
kriget för ”Frihetskriget”. De sociala incitamenten till det röda upp-
roret har han en mindre tydlig bild av. Uppsatserna i volymen ger lä-
saren intrycket att de skrivits av en fantast, en man som kanske just 
på grund av en svag verklighetskontakt haft förmågan att influera 
sin omgivning genom den blotta hängivelsen i sin enkla övertygelse. 
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Då verkligheten inte stämmer bryter hatet fram. Rent kuslig är den 
stolthet han visar i ett brev till sin fästmö över sina dubbla roller som 
förslagen förhörsledare och hård rättskipare, sedan han i Ingå 1918 
fört befäl över ett skoningslöst vitt rensningskommando som läm-
nade mycket blodiga spår efter sig. Men bara ett år senare tog Gro-
tenfelt sitt eget liv.

De tidigaste av de dikter som skrevs med syftning på inbördeskriget 
som moraliskt och socialt drama kom till redan vid krigets prelu-
dier i november 1917. Arvid Mörne, vars reformiver fram till dess 
hade gjort honom till en varm anhängare av arbetarrörelsens sociala 
målsättningar, överrumplades av de så kallade novembermorden, mord 
begångna av de strejkande under generalstrejken 1917. I dikten ”Till 
det röda standaret” gav han omedelbart luft åt sin svåra moraliska 
chock och besvikelse. Symbolen för socialismens jämlikhetskrav, 
det röda standaret, såg han nu fläckat: ”Är du ett blodsbanér för 
bovar blivet?”. Dikten infogade Mörne också i den svit av ”kampå-
rens sånger” som ingår i diktsamlingen Offer och segrar från Finlands 
kampår (1918). Som aktivist och kurator för Nyländska avdelningen 
hade Mörne understött jägarrörelsen. Hos aktivisterna såg han nu 
den konsekvens han saknade hos de röda. I tre hyllningsdikter i dikt-
sviten ritade han en idealistisk linje från separatisten Emil von Qvan-
ten, över Eugen Schauman som 1904 hade dödat den ryske guvernö-
ren Bobrikoff, till jägarrörelsen.

Omedelbart efter kriget var tillgången på ideologiskt vit seger-
diktning givetvis god. V.A. Koskenniemis episka dikt, Nuori Anssi. Ru-
noelma Suomen sodasta (”Unge Anssi. En dikt om Finlands krig”), och 
Bertel Gripenbergs dikt ”Den drömda armén” i diktsamlingen Under 
fanan, som bägge utkom redan 1918, skapade förenklade och ido-
liserande bilder av den segrande armén, dess hjältemod och fläck-
fria moral. Koskenniemis dikt översattes följande år till svenska av 
Ragnar Ekelund. Den handlar om den unge österbottniske bondsonen 
Anssi som liksom sina förfäder käckt drar ut i (den eviga) striden för 
tro och fosterland. Att kriget denna gång är ett inbördeskrig för-
tigs, ryssen och antikrist är Anssis och hela det finska folkets fiender. 
Också i Gripenbergs beundrade dikt skildras den tysta, grå hären 
som fyller ”ungdomsdrömmarnas hemliga längtan” – nämligen den 
att befria Finland. Litterärt lyckas bägge dessa diktverk alludera på 
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ett litterärt romantiskt och nationellt arv, samtidigt som de döljer att 
kriget trots allt var ett inbördeskrig. Koskenniemis dikt drar redan i 
titeln en parallell mellan kriget 1918 och finska kriget 1808–1809. 
Därmed bygger han en bro till Runeberg och dennes Fänrik Stål, 
men livsåskådningen i dikten påminner mer om Topelius. Gripen-
bergs ordval tangerar Runebergs bilder av den finska armén – ”den 
gråa kohorten från Saimens stränder” i ”Julqvällen” eller trupprevyn 
i ”Döbeln vid Jutas”. De omsätts hos Gripenberg i en helt ny histo-
risk situation, som emellertid förblir förvillande lik Runebergs vi-
sioner av 1808–1809 års krig. Det är litterärt, skönt, kraftfullt men 
inte blodigt:

Finlands armé drar förbi i den susande natten,
fram över snöhöljda vägar och döda, isbundna vatten.
Finlands armé, en gråklädd, hotande här,
Finland i vapen, träldomens folk i gevär.

Det är ingen tillfällighet att litterära minnen från det mer än hundra 
år tidigare försvarskriget lyfts fram i Koskenniemis och Gripenbergs 
paraddikter. Dessa allusioner ger ju bilden av ett enigt folk som 
kämpar mot främmande förtryck. I dessa diktverk finns inget rum 
för den del av ”träldomens folk” som den vita hären bekämpar. Trots 
att Gripenberg i sitt ordval här snuddar vid den sociala ojämlikheten 
förnekar dikten detta problem. Många andra dikter och texter av 
Gripenberg visar att hans syn på samhället var starkt klassbunden. I 
samma diktsamling, Under fanan, försäkrar han i dikten ”Klyftan” att 
svalget mellan vita och röda är oöverstigligt, en klyfta mellan ”mäns-
kor och djur i Finland”. 

Hjalmar Procopé var liksom Gripenberg den vita övertygelsens 
sångare men gick inte lika långt som denne vare sig i gott eller ont. 
Många av hans vita, patriotiska kampdikter tidigare tryckta på olika 
håll står att läsa i den första avdelningen av diktsamlingen Osamse 
strängar (1920) som emellertid, fatalt, avslutas med en hyllningssång 
till den i Finlands alkohollagstiftning förbjudna snapsen. 

Den unge Jarl Hemmer inspirerades av den vita segern till en 
diktsamling, Ett land i kamp (1918), som innehåller tio dikter i vilka 
han dels utlyser andakt över de fallna vita hjältarna och dels utkräver 
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hämnd för deras död. Följande år gav han ut en utökad upplaga av 
dessa dikter. Men Hemmer skulle snart nog upptäcka att den 
politiska och moraliska verkligheten bakom kriget hade mer än 
en sida och då mognade han också till en mer existentiell syn på 
inbördeskriget och dess etiska dilemman. De röda heroiserande 
kampdikterna skrevs ofta i exil i Sverige, Kanada, USA eller Sovjet- 
unionen, trycktes i regel utomlands och spreds sedan diskret 
genom mer eller mindre politiska kanaler i Finland. Allan Walle-
nius som efter kriget bosatt sig i Sverige hade också där en publik 
för de tre politiska diktsamlingar han utgav 1919–1925.

kriTiska perspekTiv
I skarp kontrast mot dessa politiskt orienterade alster framträder 
den litteratur som vill granska kriget i ett kritiskt och humant 
perspektiv. Det kanske mest renodlade exemplet bland finlands-
svenska krigsdikter från denna tid är Mikael Lybecks diktsvit 
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Dödsfången (1918). Sviten måste ses som ett nummer i den pacifis-
tiska poesi som uppstod i det första världskrigets Europa. I Lybecks 
svit skildras skyttegravarnas helvete återupplevt av en svårt hjärn-
skadad soldat som närmar sig döden på ett krigssjukhus. Sviten har 
prisats av essäisten Johannes Salminen som det stora humanistis-
ka dokumentet i finlandssvensk poesi. Vissa scener i sviten – sär-
skilt den där den döendes minne snuddar vid återkomsten till fos-
terlandet över ett isigt hav – har tolkats så att diktens subjekt är en 
”jägare”, en soldat med erfarenheter både av strider på den tyska 
ostfronten och i inbördeskriget. Men diktens effekt bygger inte på 
en sådan specifik identifikation. Väsentligen ligger Lybecks bedrift 
i detta verk i att han så fullkomligt förbigått de under inbördes- 
kriget överallt uppiskade hatkänslorna och i stället koncentrerat 
blicken på det mänskliga lidandet. Möjligen har Lybeck fått uppsla-
get till denna dikt i Pär Lagerkvists tidiga prosadiktning, och troli-
gast då i novellsamlingen Järn och människor från 1915. Men Lybeck 
har kanske inte eftersträvat samma yttersta nakenhet i uttrycket som 
Lagerkvist skapat genom en förnekande iskyla. Särskilt i de partier 
där dödsfången i sin inbillning samtalar med sin älskade använder 
diktaren en starkt exploaterad patetik, men sviten hör inte desto 
mindre till de mest övertygande bland de finländska dikter som visar 
fram det mänskligas förstörelse i det moderna kriget. Utan att Ly-
becks diktsvit skulle kunna kallas i konstnärligt avseende modernis-
tisk gestaltade den på ett i det samtida Finland unikt sätt den mod-
erna människan som det maskinella krigets offer.

En i kriget hjälplöst förlorad människa är protagonisten i den 
första stora romanen om inbördeskriget, Hurskas kurjuus. Päättynyt 
suomalainen elämäkerta av Frans Emil Sillanpää, utgiven 1919 och i 
svensk översättning av Hagar Olsson, Det fromma eländet. Ett avslutat 
finskt livsöde, redan 1920. I detta mästerverk skildrar författaren från 
en demonstrativt opartisk, observerande position en avsigkommen, 
över sextioårig torpares fattiga liv. Med ödesdiger följdriktighet gör 
händelserna denna Juha Toivola – ordet ”toivo” betyder hopp – till 
en intetförstående rödgardist. Han ställs inför exekutionsplutonen 
och förvirrad in i det sista lägger han sig ner på de redan avrätta-
des lik. Detta är romanens chockerande slutscen i vilken berättaren 
inför en ännu mer upprörande, livsfilosofiskt stillsam reflexion över 
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det element av lycka som de flesta erfar i dödsögonblicket. Distan-
sen till den dominerande vita segeryran är enorm. På ett liknande 
sätt närmade sig Runar Schildt inbördeskriget. Liksom Sillanpää stäl- 
ler han enskilda personer i fokus. Utan att väcka några politiska 
frågor granskar han handlingen ur moralisk och psykologisk syn-
vinkel. Schildts distans till det han skildrar är dock mycket mindre 
än Sillanpääs. I novellsamlingen Hemkomsten (1919) söker han upp 
den enskilda människan, fången i sin egen ohjälpliga livssituation, 
och går detta subjekt in på livet. Titelnovellen skildrar ångesten hos 
modern, Prinsas Mari, som för familjen döljer att hon hjälper sonen 
Albin, rödgardisten, som gömmer sig i skogen. Porträttet av henne 
är minst lika intressant som det av Albin. Kärleken till den förlora-
de sonen kräver allt mer av henne ju klarare hon inser att han verk-
ligen är en ogärningsman och alltså förlorad. Å ena sidan framställs 
Albin själv som känslokall. Helt utan betänkligheter har han gått 
ogärningsmannens väg och mördat i kallt blod. Detta, liksom hans 
utpressande sätt att utnyttja sin mors tillgivenhet gör honom från-
stötande. Å andra sidan kan man i Albins beteende tydligt se hans 
växande önskan att upplösa sin skeva situation och ange sig själv. I en 
annan novell, ”Aapo”, visar Schildt hur den stackars underbegåvade 
drängen Aapo, som nästan alla driver med, känner sig förorättad av 
att han på den herrgård där han tjänar utsetts att köra herrskapsbar-
nens åsna. Då revolten kommer iscensätter han en hämnd på sina 
förmodade ovänner. 

I sina böcker Ålandsjungfrun (1919) och Familjen Brinks öden (1922) 
beskrev Sigrid Backman de djupa klyftor inbördeskriget skapade 
mellan människorna. Hon kritiserades för att ta ställning för de röda, 
men för dagens läsare framstår Backmans skildringar av inbördes- 
kriget tvärtom som en medvetenhet om övergreppen på båda sidor. 
(se s. 67)

eTiska Frågor
Den radikala frågan om mördandet i ett krig verkligen etiskt kan 
godtas, oavsett vilket frälsande syftemål man än kämpar för, tycks 
ha fallit över Jarl Hemmer under hans arbete på berättelsen Onni 
Kokko (1920). Namnet Onni Kokko bars av en verklig person, en vit 
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krigshjälte som stupade vid bara fjorton års ålder och som blev le-
gendarisk. Ofattbart nog dukade Hemmer på fri hand upp en helt 
och hållet fiktiv äventyrshistoria om denne då välkände och idolise-
rade barnsoldats hemförhållanden och öde. Då boken kom ut i finsk 
översättning följande år måste den för att undvika rättsliga kompli-
kationer döpas om till Onni Kalpa. Onni skildras som en pojke som 
är uppvuxen i en asocial omgivning. I kriget skaffar han sig upprät-
telse genom sina hjältedåd. Den etiska konflikten i berättelsen, som 
också för upp verket på ett högre plan, uppstår då Onni bland de 
röda fångar som skall avrättas och som han har order att bevaka, 
upptäcker sin morbror Isak. Eftersom morbrodern varit den ende i 
Onnis hemmiljö som brytt sig om honom, öppnas pojkens ögon för 
det omänskliga i hans egna förehavanden. Detta blir utgångspunkten 
för hans samvetskamp och död.

Då Hemmer senare i En man och hans samvete (1931) granskade 
kriget i ett kristligt perspektiv tog han upp frågan om människan 
verkligen kan ge sig domsrätt över liv och död. Den i tro och moralisk 
levnad svage och vankelmodige prästen Bro tjänstgör i fånglägret på 
Sveaborg. Hans bana som präst har varit stapplande och det hopp-
ingivande namnet Bro har han tagit för att ersätta det fäderneärv-
da, stränga släktnamnet Strang. Namnbytet är avsett att dölja tidi-
gare ungdomsförsyndelser – bland annat har han förnekat Kristi 
gudomlighet. Men Bro kommer själv att utvecklas till en frälsare. 
Under tvånget att vid de ständiga avrättningarna bereda offren för 
döden vacklar hans psyke. Slutligen löser han sitt moraliska problem 
genom att byta identitet med en fånge som därigenom räddas. Själv 
faller han för exekutionsplutonens kulor. Romanen, som ingalunda 
är tekniskt helgjuten, betraktas allmänt som Hemmers mest bety-
delsefulla verk och som ett av den finlandssvenska romanlitteratu-
rens religiöst och etiskt mest djuplodande verk i Tolstojs och Dos-
tojevskijs efterföljd. I Hemmers roman är det tydligt att den fånge 
som Bro frälser verkligen är en grov illgärningsman, och romanens 
dimensioner blir därför det religiösa åskådningsexemplet.

Den hårda behandling de besegrade fick gav också upphov till  
humanitära vädjanden i litteraturen. Hämnd borde inte urskillnings-
löst krävas av alla. Bland de upproriska fanns också sådana samhällets 
olycksbarn som drivna av de sociala missförhållandena och förledda 
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av agitatorer oförskyllt drivits till falska vägval. Men detta budskap 
– utläsbart exempelvis hos Sillanpää – togs inte nådigt emot bland 
övertygade socialister, som menade att socialismens ideologi här un-
derskattades. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att den 
vänsterradikale Elmer Diktonius skildrade sina två mest kända röda 
protagonister som intellektuellt outvecklade och socialt missgynna-
de människor, borttappade i för dem övermäktiga situationer. 

Ett sådant olycksbarn är titelpersonen i den lilla episka diktsviten 
”Röd-Eemeli” i diktsamlingen Stark men mörk (1930) och det samma 
gäller huvudpersonen i romanen Janne Kubik. Ett träsnitt i ord (1932). 
Bägge dessa gripande uslingar är politiska analfabeter – den forne 
rödgardisten Kubik blir i ett senare skede aktiv inom den höger- 
extremistiska Lapporörelsen och strejkbrytare – men Diktonius 
skildrar dessa antihjältars deprimerande öden på ett helt osentimen-
talt sätt och ställer läsaren inför existentiella och sociala mer än inför 
ideologiska frågor. Den nationella försoningsprocess som Diktonius 
söker dyker också upp i hans dikt till tjugoårsminnet av kriget 1918, 
”Världshjärtat 1938” i diktsamlingen Jordisk ömhet. Det sker på samma 
ömt distanserade sätt med vilket han också senare skildrade det kluvna 
samhället i ”novelliaden” Medborgare i republiken Finland (1935).

Sillanpää, Schildt, Hemmer och Diktonius kringgick alla en ideo-
logisk diskussion om de politiska sakfrågorna. Det skulle också dröja 
länge innan någon övergripande bild av kriget kunde vinna ett all-
mänt godkännande av den politiskt delade publiken. Bland finlands-
svenska litterära verk om inbördeskriget som visar upp en sådan 
strävan till politisk kritik, kombinerad med en mänsklig ideolo-
giskt överbryggande värdeskala, måste man framför allt nämna Anna  
Bondestams roman i arbetarmiljö, Klyftan, från 1946. Men den dju-
paste litterära analysen presterade Väinö Linna med den andra delen 
av romantrilogin Täällä Pohjantähden alla (1959–1960–1962, ”Här 
under polstjärnan”), den del som i svensk översättning av Nils-Börje 
Stormbom utgavs under namnet Upp trälar (1960). Inga historiska 
undersökningar av inbördeskriget har hittills fått samma genomslags- 
kraft eller samma auktoritet att forma nationens bild av detta dra-
matiska skede i Finlands historia som denna märkliga romansvit. Den 
bröt med sin realism upp attitydblockeringar på bägge hållen och ska-
pade förutsättningar för en helhetsbild av inbördeskrigets innebörd.
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kapiTel 2
självständighetens
två Första  
decennier  
1918–1939

Akateeminen Karjala-Seura (AKS) 
uppvaktar vid J.V. Snellmans  
staty 1934. AKS hade som mål-
sättning att upprätta ett Stor-
Finland och förena alla finskättade 
folk. Marscherna och fackeltågen 
förenade ultrahögern med de 
fascistoida rörelserna i  
det övriga Europa.

83



84

ytterligheternas tid

det krossade revolutionsförsöket våren 1918 hade läm-
nat Finland djupt kluvet. I viss mån blev det finska inbördeskri-

get ett krig som fortsatte, med andra medel, under de två följande  
decennierna. Denna instabila mellankrigsepok har i senare historie-
skrivning betecknats som ”första republiken”. 

Klyftan mellan segrare och förlorare innebar att en motsättning 
levde vidare också mellan officiell och undertryckt kunskap, som 
en historiens fram- och baksida. Trots att den segrande, borger-
liga offentligheten var den klart dominerande, också i litteratu-
ren, präglades politik och kultur av konflikter och kraftig polari-
sering mellan radikala vänster- och högergrupper. I detta spända 
läge kunde en egentlig bearbetning av inbördeskrigets nationella 
katastrof inte påbörjas. Den länge uppskjutna förståelsen av ett nat- 
ionellt trauma blev i stället en uppgift för 1960-talets litteratur, ett 
halvt sekel efter inträffat faktum. Det är ändå viktigt att framhålla 
att ”ett enande av folket” inom politiken var starkt framme på mo-
derat borgerligt håll och att det socialdemokratiska partiet hade 
fulla möjligheter att aktivt delta på samhällets alla plan. 

1920-TaleTs poliTiska siTUaTion
Efter Tysklands kapitulation i världskriget hösten 1918 övergavs den 
starka tyska orienteringen i Finland. Prins Friedrich Karl av Hessen, 
som kuppartat valts till kung av monarkisterna i den s.k. författnings-
striden kort före Tysklands kapitulation, avsade sig tronen. Finland 
gick in för republikanskt styrelsesätt, i likhet med andra nya oav-
hängiga stater i Europa. Finlands självständighet, som före inbördes-
kriget erkänts av Ryssland, Sverige, Frankrike och Tyskland, erkän-
des nu även av Storbritannien och USA. Nyval utlystes i mars 1919 
och efter valet stadfästes den republikanska regeringsformen; där-
efter valdes den liberale K.J. Ståhlberg till president. Relationerna 

självsTändigheTens 
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till Ryssland reglerades genom Dorpatfreden 1920. Högerkretsar 
betraktade fredsfördraget, där Finland bl.a. avstod från Östkarelen, 
som ett stort nederlag. I slutskedet av världskriget hade Åland fram-
fört önskan att bli en del av Sverige. Frågan avgjordes av Nationer-
nas förbund som 1921 bestämde att Åland skulle tillhöra Finland, 
med stark autonomi och garanti för landskapets svenska språk. Fin-
lands utrikeshandel, som för vissa branscher dominerats av den ryska 
marknaden, vändes mot nya marknader i väst.

De instabila första åren av republiken innebar betydande föränd-
ringar inom de politiska partierna. Författningsfrågan hade splittrat 
de borgerliga partierna i de nygrundade Samlingspartiet och Natio-
nella framstegspartiet. Agrarförbundet gick upp som största borger-
liga parti i valet. Det socialdemokratiska partiet kunde delta i riks-
dagsvalet redan 1919 och kvarstod som största parti, trots att många 
ur väljarunderlaget hade dött under inbördeskriget eller fråntagits 
sin rösträtt. Socialdemokratin delades 1920 i ett socialdemokratiskt 
parti i skandinavisk form och i det vänstersocialistiska Finlands soc-
ialistiska arbetarparti. Det i Finland förbjudna finska kommunist-
partiet, nu i exil i Moskva, ansågs fjärrstyra Finlands socialistiska 
arbetarparti, som 1923 upplöstes av myndigheterna. För att kunna 
fortsätta verksamheten och delta i riksdagsvalen grundades en valor-
ganisation, som senare förbjöds under de oroliga åren kring 1930.

Försoningssträvandena präglade inrikespolitiken under den första 
republiken; sålunda kunde socialdemokraterna bilda en minoritets-
regering så tidigt som 1926. Amnesti beviljades så småningom de 
flesta av de 10 000-tals röda som lyckats överleva fånglägrens mass-
död i svält och sjukdomar. Viktiga sociala reformer inleddes redan 
1918, då torparna fick rätt att inlösa sina jordlägenheter med hjälp 
av förmånliga statliga lån. Andra viktiga reformer var allmän skol-
plikt (1921), religionsfrihet (1922) och progressiv inkomst- och för-
mögenhetsskatt (1922). Ett mycket speciellt riksdagsbeslut var det 
totala alkoholförbudet som genom en förbudslag infördes i Finland 
1918; det upphävdes i en folkomröstning 1931. Förbudslagstiden, 
floden av smuggelsprit från Estland och Polen, med dryckesvanornas 
och brännvinshanteringens förvildning blev en säregen finländsk pa-
rentes, som ofta omtalas i samtida litteratur och journalistik.
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språksTrid och högerexTremism
Under 1900-talets första hälft skärptes både de nationella och poli-
tiska motsättningarna i Finland under tre krisvågor: storstrejken och 
representationsreformen 1905–1907, i greppet mellan Tyskland, 
Ryssland och Sverige 1913–1918 och i den stora depressionens spår 
1930–1932. En allmän mobilisering kring enspråkigt svenska eller 
finska organisationer gjorde den språkliga tudelningen till en alltmer 
konstant faktor i kulturlivet under mellankrigstiden. 

I Finland väcktes genast efter självständighetsförklaringen 1917 
tanken på en ”finlandssvensk självstyrelse” eller åtminstone en s.k. 
kulturautonomi. Självstyrelsetanken hade sin ytterlighet i den s.k. 
östsvenskheten, en kortlivad rörelse för åtminstone kulturell ”åter-
förening” med Sverige i de svenskspråkiga regionerna av Finland. En 
modell erbjöd den folkomröstning som snabborganiserats på Åland 
1918 och som enhälligt krävde en anslutning till Sverige. Nationali-
tetsstadgandena i 1919 års regeringsform blev ett bestående resul-
tat av den svenska aktiviteten: i grundlagen definierades inga särskil-
da nationaliteter eller minoriteter i Finland, däremot slogs fast att 
”finska och svenska äro republikens nationalspråk”. År 1922 trädde 
en särskild språklag i kraft, med ett noggrant definierat minoritets-
skydd på statlig och kommunal nivå. Av de stora planerna på svensk 
kulturautonomi förverkligades efter 1920 endast det nya svenska bi-
skopsstiftet med säte i Borgå och en särskild avdelning vid skolsty-
relsen, som skulle garantera det svenska skolväsendet.

Ända sedan sekelskiftet hade språkförhållandena vid Kejserliga 
Alexanders-Universitetet, efter 1919 Helsingfors universitet, varit 
en tvistefråga i offentligheten. Svenskan ansågs vara överrepresente-
rad i undervisningen, bland lärarna och i studentvärlden. År 1900 
inskrevs t.ex. 218 svenskspråkiga studenter, mot 273 finska. År 
1920 var 1 944 finska och 710 svenska studerande inskrivna; samma 
år var ca elva procent av landets befolkning registrerad med svens-
ka som modersmål. En reaktion på språklagen från 1922 blev den 
s.k. äktfinska rörelsen, som återgick på tidigare tankegångar om fin-
skans ensamrätt som kultur- och litteraturspråk i Finland. Akate-
eminen Karjala-Seura (AKS), en studentsammanslutning grundad 
1922, hade som målsättning att erövra områden med finsktalande 

självsTändigheTens Två FörsTa decennier 1918–1939



87

befolkning i Sovjetkarelen och upprätta ett Stor-Finland som skulle 
omfatta alla finskättade folkstammar. 

Politiskt markerade åren kring 1930 en ny krisperiod. Den eko-
nomiska depressionen i slutet av 1920-talet drabbade Finland, och 
särskilt jordbrukarna, hårt. Samtidigt skärptes de antikommunistis-
ka och antiparlamentariska stämningarna. Under 1930-talets första 
år blev den fascistoida och antikommunistiska Lapporörelsen en 
folkrörelse bland en del av landsbygdens bondebefolkning. Rörel-
sens namn kom från Lappo socken i södra Österbotten, där den hade 
sin ledare i Vihtori Kosola, ”Finlands Mussolini”. Under de s.k. Lap-
poåren skedde upprepade kränkningar av förenings- och yttrandefri-
heten genom demonstrativa angrepp och kampanjer som också på-
verkade lagstiftningen; 1930 upplöstes kommunistiska partiet i Fin-
land genom riksdagsbeslut. Ett uppseendeväckande inslag i den poli-
tiska kulturen i Finland var ”skjutsningarna”, kidnappningarna av po-
litiskt misshagliga personer som vanligen transporterades till grän-
sen mot Sovjetryssland. Detta drabbade också förre presidenten K.J. 
Ståhlberg, som var uppställd som P.E. Svinhufvuds viktigaste mot-
kandidat i presidentvalet 1931. President Svinhufvud böjde sig inte 
för Lappomännens kuppförsök i mars 1932, det s.k. Mäntsäläupp-
roret. En junta av Lappomän och skyddskårister som samlats i Mänt-
sälä ett femtiotal kilometer från huvudstaden ville inskränka riks-
dagens befogenheter och genom en statskupp införa högerdiktatur. 
Lapporörelsens efterträdare som politiskt parti kallades IKL (Isän-
maallinen kansanliike, Fosterländska folkrörelsen). Partiet förblev 
fram till fortsättningskrigets slut en marginell högergruppering.

Under samma år skedde en polarisering också i svenskspråkiga 
studentkretsar i Helsingfors. År 1931 grundades Aktiva studentför-
bundet, en uttalad högerorganisation med sympatier för fascismen. 
Efter Lapporörelsens krasch och Hitlers makttillträde i Tyskland 
1933 hade den svenska högeraktivismen svårigheter att hitta sina 
fixstjärnor, men ”svarta gardet” förblev ett begrepp, också bland för-
fattare och journalister under hela 1930-talet (se s. 154). Nazismen 
i Tyskland fick genast efterföljare i Finland, men de splittrade sam-
manslutningarna nådde inga politiskt betydande positioner. 

Centrum för språkkonflikten var fortfarande Helsingfors univer-
sitet och dess undervisningsspråk. Åren 1930–1932 drogs hela stu-
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dentvärlden in i de samhällskonflikter som Lapporörelsen och AKS 
inom universitetet tillspetsade: Stor-Finland och universitetets för-
finskning var de två synligaste målen. Kampen gällde formellt en 
förändring av universitetslagsstiftningen från 1923. Demonstratio-
ner och manifestationer för förfinskning respektive för bibehållande 
av tvåspråkighet avlöste varandra. En ny universitetslag, som fastslog 
finskan som undervisnings- och ämbetsspråk men garanterade den 
svenska undervisningen, godkändes slutligen 1937. 

Från den tiden märks en allmän demokratisk och parlamentarisk 
kraftsamling, efter skandinaviskt mönster. År 1937 ingicks en reger-
ingskoalition mellan Agrarförbundet och socialdemokraterna, kallad 
”rödmylleregeringen”. Forskningen ser i dag den nordiska oriente-
ringen som grundbulten för Finlands förmåga att ta sig ut ur de efter- 
följande krigen 1939–1945 med bibehållet demokratiskt statsskick.
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andra världskriget 
och Finlands två krig

1930 -talets inrikespolitiska och ideologiska motsättningar 
i Finland fick ett abrupt slut under andra världskrigets 

år 1939–1944. Finland förde två olika krig mot Sovjetunionen: först 
vinterkriget från november 1939 till mars 1940 och det s.k. fortsätt-
ningskriget från juni 1941 till början av september 1944. I samband 
med den tysk-sovjetiska Molotov-Ribbentroppakten 1939 hänför-
des Finland och de baltiska länderna till Sovjetunionens intressesfär. 
Från finländsk sida avvisades kraven på militärbaser för att skydda 
Leningrad och vinterkriget inleddes med sovjetiska bombanfall 
30.11.1939. Under vintern 1940 var Finlands militära resurser ut-
tömda och fred slöts i Moskva 13.3.1940 med hårda villkor. Karelska 
näset och det östligaste Finland avträddes till Sovjetunionen. 

självsTändigheTens 
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Vasa brinner efter 
bombningarna 
i vinterkriget i 
december 1939. 
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Fortsättningskrigets första skede var koordinerat med det tyska 
anfallet mot Sovjetunionen i juni 1941 och Finlands vapenbrödra-
skap med Tyskland under de följande åren omfattade ett nära mili-
tärt och ekonomiskt samarbete. På den tyska östfronten från Ishavet 
till Svarta havet svarade de finländska trupperna för ett eget avsnitt 
mellan Östkarelen och Leningrad. Norra Finland och Norge var be-
satta av tyska trupper.

Under fortsättningskrigets första år erövrade finska trupper till-
baka de områden på Karelska näset och i Ladogakarelen som till-
hört Finland före 1940, därtill ockuperades stora delar av det sovje-
tiska Östkarelen, med delvis finsk- eller karelsktalande befolkning. 
Drömmen om ett Stor-Finland levde upp och militärförvaltningen 
förberedde en integration av de ockuperade områdena och befolk-
ningen med det övriga Finland.

Världskrigets stora vändpunkter på östfronten – det tyska neder-
laget vid Stalingrad vintern 1943 och upphävandet av Leningrads 
belägring i början av 1944 – återverkade inom kort på krigsläget i 
Finland. I riksdagen uppträdde för första gången en fredsopposition 
mot ett fortsatt krig. Avgörandena skedde under sommaren 1944. 
Den 9 juni inleddes ett massivt sovjetiskt anfall på Karelska näset 
och det finska försvaret bröt samman. Genom uppehållande strider 
kunde fronten stabiliseras i öster och det sovjetiska krigsmålet, Hel-
singfors, uppnåddes inte. 

Militärt sett var Finlands läge ohållbart och sonderingar för ett 
vapenstillestånd och en separatfred med Sovjetunionen inleddes. 
President Risto Ryti avgick och ersattes med överbefälhavaren, mar-
skalk Mannerheim den 4 augusti. Villkoren vid fredsförhandlingar-
na i Moskva blev hårda: en återgång till 1940 års gränser, alla tyska 
trupper skulle avväpnas och drivas ut ur landet, en rysk marinbas 
skulle upprättas i närheten av Helsingfors och ett enormt krigsska-
destånd på 500 miljoner dollar erläggas till Sovjetunionen. Vapen-
stilleståndet trädde i kraft den 4 september och den s.k. kontroll-
kommissionen etablerade sig i Helsingfors under ledning av general-
översten Andrej Zjdanov. Kommissionen var de facto ett organ för 
Sovjetunionens intressen i Finland på många områden under de föl-
jande åren, fram till det formella fredsslutet i Paris 1947.

Under hösten 1944 fortsatte kriget mot de tidigare vapenbröder-
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na, de tyska trupperna i Lappland. De retirererade till Nord-Norge 
och efterlämnade stor förstörelse på finska sidan. Samtidigt skedde 
andra stora ideologiska helomvändningar. Enligt vapenstillestånds-
villkoren skulle alla fascistiska och antisovjetiska partier och organi-
sationer upplösas. Hit hörde 1920- och 30-talens stora folkrörelser 
för försvaret, skyddskårerna och Lotta Svärd-föreningarna för kvin-
nor, den yttersta högerns parlamentariskt obetydliga politiska par-
tier och de högljudda nationalistiska studentföreningarna från 1920- 
och 1930-talen.

Under kontrollkommissionens år var skräcken för en sovjetisk 
ockupation av Finland påtaglig och möjligheten till ett kommunis-
tiskt maktövertagande förstärktes av att det tidigare förbjudna kom-
munistiska partiet fick verka fritt. Vänstersocialister och kommunis-
ter förenades till ett politiskt block som vid de första riksdagsvalen 
efter kriget 1945 blev riksdagens största. Sovjetunionens inflytande 
i Finland var kännbart och ”Fördraget om vänskap, samarbete och 
ömsesidigt bistånd” mellan länderna, undertecknat den 6 april.1948, 
blev för årtionden framåt den finländska utrikespolitikens viktigaste 
instrument.

Vinterkriget och fortsättningskriget slutade i nederlag och hårda 
fredsslut för Finland. Omkring 90 000 soldater hade stupat i stri-
derna, över 400 000 (elva procent) av landets invånare hade tvingats 
flytta från sina hem i östligaste Finland, som på nytt 1944 avträddes 
till Sovjetunionen. 

Efter 1944 fanns ingen återvändo till den nationella idealism 
och det fosterländska patos som dominerat 1920- och 1930-talens  
offentlighet i Finland, inte heller till krigsårens propaganda och fien-
debilder. Tysklandsorienteringen ersattes av en ny balansgång mellan 
öst, väst och Skandinavien i finländsk politik och kultur. De gemen-
samma upplevelserna och erfarenheterna från krigen bildade motiv 
och stoff för en ny generation författare. Väinö Linnas enastående 
populära roman Tuntematon sotilas, (Okänd soldat) från 1954 samla-
de hela finska folket på nytt kring den första stora uppgörelsen med 
krigsåren i litterär form. Krigstidens och efterkrigstidens följder för 
litteraturen och kulturpolitiken i Finland, bl.a. censur- och propa-
gandaapparaten, tas upp i tredje kapitlet s. 176.

andra världskrigeT och Finlands Två krig



9292

landsBygdsProsa och  
modernitetskult

i det borgerligt nationella projekt som dominerade perio-
den betonades agrara traditioner, lutheransk moral, patriotism och 

”finskhet” (suomalaisuus), uppfattad som etnisk och språklig homo-
genitet. Landsbygdsskildringarna var huvudfåran i mellankrigstidens 
finskspråkiga litteratur. Samtidigt som småfolkets perspektiv domi-
nerade, behandlades ändå det svåra och närliggande temat 1918 bara 
sparsamt. Däremot skrevs de konstnärligt mest bestående lands-
bygdsskildringarna – av bland andra Joel Lehtonen (1881–1934) och 
den litterära nobelpristagaren (1939) Frans Emil Sillanpää (1888– 
1964) – nu inte längre i den högerorienterade nationalismens ideali-
serande, ”runebergska” anda. I den svenskspråkiga prosan var tvärt-
om ett sekulärt och urbant medelklassperspektiv förhärskande. 

En motström till den dominerande konstruktionen av en rural 
finsk-nationell identitet utgjorde de internationellt orienterade 
författarna kring den finskspråkiga tidskriften Tulenkantajat (”Eld-
bärarna”, 1924–30) som – i likhet med flera av de finlandssven-
ska 20-talsmodernisterna – i stället fascinerades av ny teknologi, 
bilar, film, urbanitet, mode, jazz. Kontinentala strömningar i tiden 
– futurism, kubism, psykoanalys, surrealism, dadaism, primitivism, 
kropps- och nakenkultur, konstruktivism, Neue Sachlichkeit – upp-
märksammades ivrigt i Tulenkantajat. Tidskriften var ändå snarare en 
härold för det moderna, moderniteten, än ett organ för en genomförd 
estetisk modernism, i betydelsen av paraplybegrepp för tidens många 
konstnärliga ”ismer”. 

Den ledande gestalten när det gällde att ta tidens puls var Olavi 
Paavolainen (1903–64), en elegant, rastlös, polyglott essäist, som 
från och med slutet av 1920-talet gav ut en serie av i finsk litteratur 
epokgörande reseskildringar. En blandning av distans och fascina-
tion präglar hans vältaliga rapporter från de stora europeiska dik-
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taturerna, Italien, Sovjetunionen och Tyskland – det sistnämnda re-
portaget under titeln Som gäst i Tredje Riket. 

Elmer Diktonius slagord ”Fönstren upp mot Europa” anammades 
av Paavolainen och Tulenkantajat. Gruppens yngsta medlem Mika 
Waltari (1908–79) blev senare, efter genombrottet 1949 i USA 
med The Egyptian (original: Sinuhe egyptiläinen, 1945), för en tid 
Finlands internationellt mest kända författare. 

Internationellt orienterad var också den tvåspråkiga (finska och 
svenska) kulturtidskriften Ultra. Trots att den blev kortlivad – den 
utkom bara under några månader 1922 – kan den ses som en mil-
stolpe, i synnerhet för den svenskspråkiga modernismens första re-
presentanter: här skrev Edith Södergran (död 1923), Diktonius och 
Hagar Olsson för första gången från samma plattform. Följande mod-
ernistprojekt, den svenskspråkiga tidskriften Quosego, 1928–29,

landsbygdsprosa och moderniTeTskUlT

Den tvåspråkiga 
Ultra utkom 
endast hösten 
1922, men innebar 
en publicerings-
möjlighet för 
de modernister 
som kände sig 
utanför de äldre 
traditionsbundna 
tidskrifterna. 
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utökade plattformen med ytterligare tre starka författarröster på 
svenska: Gunnar Björling, Rabbe Enckell och Henry Parland.

Modernisternas ökande synlighet avspeglas också i form av mot-
hugg på det litterära fältet. Delvis i polemik mot Quosegos ”ultra-
modernism” gav en grupp mer traditionalistiskt inriktade författare 
ut albumet 1929 med bland annat följande reflexioner: 

Quosegos dikter tyckes mig dels vara söndersliten nervdikt, dels 
maskindikt. Vi brista under tidens tryck. Vi söka stöd i mekanisering, 
teknik, krass realitet – alla den amerikanska andans välsignelser. 
Quosego är verkligen ett uttryck för tiden. Som tiden är den stri-
dande, disharmonisk och söndersliten, som tiden är den jäktande 
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Quosego utkom 
med fyra häften 
1928–29.
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och rastlös, fartberusad. Det är ångest och strid, men det är ej 
dikt. Där saknas den befriade livsrytmen. (Erik Therman, 1929) 

Dikt eller inte, den litterära modernismen landsteg i viss mening ti-
digare i Finland – och då på svenska – än i det övriga Norden. Också 
efter landstigningen förblev den länge ett marginellt fenomen, men 
marginalen levde på sitt sätt starkt. Till de bidragande orsakerna 
bakom denna finländska anomali hörde säkert dels landets turbulen-
ta sekelskifte och tiotal, dels samstämmiga influenser från tyska och 
ryska avantgarden och, för det tredje, den finländska svenskans för-
lorade position som maktens språk. Ur denna nya marginalposition 
fann en krets av författare det vara både mera givande och menings-
fullt att vara internationell. 

Trots att både Tulenkantajat, Ultra och Quosego bär vittnesmål om 
kulturradikal internationalism, misslyckades ett par försök av bland 
andra Hagar Olsson att etablera en finländsk, finskspråkig avdelning 
av Henri Barbusses kulturpolitiska och vänsterpacifistiska rörelse 
Clarté. Bristen på intresserade bland finländska intellektuella och 
studerande var ett symptom på hur det finländska politiska klimatet 
vid denna tid klart skiljde sig från de övriga nordiska länderna, där 
Clarté-rörelsen var stark.

I stället vann den europeiska mellankrigstidens och i synnerhet 
1930-talets uppsving för klassicismen gehör i Finland, med uttryck 
särskilt i tidens arkitektur och bildkonst. I litteraturen representera-
des klassicismen främst av de svenskspråkiga författarna Emil Zillia-
cus och Rabbe Enckell. Hos Zilliacus, liksom hos den finskspråkige 
”poetkungen”  V.A. Koskenniemi, ses inbör-
deskriget 1918 som en parallell till greker-
nas kamp mot perserna: Finland var nu den 
västliga civilisationens utpost mot Österns 
barbari. I Rabbe Enckells personliga lege-
ring av modernism och klassicism tolkades 
”klassiskt” ändå på ett motsatt sätt, som en 
principiell frånvaro av dagspolitik och över 
huvud taget moderna hänvisningar i dikten. 

landsbygdsprosa och moderniTeTskUlT

Författaren Olavi Paavolainens 
Kolmannen valtakunnan vieraana 
(Som gäst i tredje riket) från 1936 
är en både skeptisk och fascinerad 
skildring av nazi-Tyskland.
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den modernistiska dikten

den modernistiska dikten infann sig 1916 oombedd. Myck-
en samtida kritik lät förstå att man nog hade rett sig den förutan. 

Poesin hade under årtiondena efter sekelskiftet skötts av en handfull 
män på vilka benämningen skald syntes passa allt bättre. Några av 
dem diktade stoiskt, andra kämpaglatt, alla gjorde det manligt och 
på otadliga versfötter. Värderingsgrunderna för riktig poesi var för-
ankrade i grunderna för korrekt poesi: välvald och hörbar men smi-
dig meter, klangskönhet, rimord som hittade rätt mellan det slitna 
och det alltför aparta, bilder som i harmoniskt samarbete skapade 
poemets värld.

Oombedd var modernismen i den meningen att det alls inte bråd-
skade, på svenska. I Sverige hade visserligen Pär Lagerkvist offent-
liggjort sin programskrift Ordkonst och bildkonst redan 1913, men 
den förblev ett ensamt förebud och hans konkreta uppslag till kon-
stens förnyelse pekar snarast bakåt. Att antikvurmaren Vilhelm Eke-
lund med sin fria vers pekade framåt var något som modernisterna 
i Finland fann klart och som de utan mycket gensvar hyllade honom 
för. Men han var, liksom senare hans beundrare Gunnar Björling, 
en mästare i marginalen, inte en som styrde in andras poesi i nya 
fåror. Programmatiskt praktiserad modernism förekom inte i den 
finlandssvenska poesins närmiljö; närmast låg vissa danska experi-
ment under sent tiotal (Emil Bønnelykke, Fr. Nygaard), medan det 
rikssvenska formförnyandet vidtar med Artur Lundkvists debutsam-
ling Glöd (1928). 

Ur ett osvenskt perspektiv var modernisterna kanske inte alls 
tidigt ute, utan sent – eller måhända i rättan tid. Amerikanaren 
William Carlos Williams daterar sina första dikter, där det lokala blir 
universellt genom varseblivning av vardagen i ultrarapid, till 1906. 
Landsmannen Ezra Pound debuterade 1908 på eget förlag i Venedig; 
hans imagism byggde på en hård, klar bild och på total frihet i valet 
av språknivå och motiv. Det första futuristiska manifestet, ett rung-
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ande ja till nuet, farten och aggressiviteten, skrevs av italienaren F.T. 
Marinetti 1909. Året därpå framträder som poeter kubofuturisten 
Velimir Chlebnikov i Petersburg och i Alexandria greken Konstan-
tin Kavafis, som var född i Konstantinopel men uppfostrad i Eng-
land. Det är samma år som Jakob van Hoddis dikt ”Weltende”, som 
brukar ses som expressionismens förstling kommer till; 1912 följer 
Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Vladimir Majakovskij. Vid decen- 
niets mitt befinner sig bland annat Budapest (Lajos Kassák), Bukarest 
(Tristan Tzara, lon Vinea) och Prag (Karel Toman) i poetiskt uppror. 
År 1916 manifesterar sig dadaismen, den avsiktligt obegripligaste 
ismen, i fredsenklaven Zürich. Det är också Edith Södergrans och 
Hagar Olssons debutår. 

ismer
Att kalla dem expressionister ger ingen uttömmande beskrivning 
av de modernister som skrev på svenska i Finland – trots att man 
under den fanan slöt leden under kampåren vid 1920-talets början. 
Viktiga år i pionjärerna Edith Södergrans och Elmer Diktonius poesi 
kan belysas med denna term, lånad från bildkonsten, som – även 
denna gång – var först. Vad den avser är att konstens uppgift inte är 
att avbilda en yttre verklighet utan att projicera ett inre, en männis-
kas, eller Människans, eller mänsklighetens: under världskriget blev 
orden, bland dem ordet världskrig, mycket stora. Hela uttrycksar-
senalen, i ordkonsten t.ex. bild, interpunktion, syntax, skulle spän-
nas för detta projekt.

Expressionismen förklarar inte Edith Södergran. Hos henne finns 
också drag av symbolism och jugendstil, de syns som sagoformler 
och dekorativa slingor. Där hörs även Södergrans entusiasm inför 
det som storstaden S:t Petersburg erbjöd under hennes formativa år. 
Föräldrarna, finlandssvenskar som kommit in i metropolens snabba 
ståndscirkulation, hade satt henne i en förnäm tysk skola där flick-
avdelningens uppgift var att med en läroplan inriktad på moder-
na språk ge eleverna en humanistiskt kultiverande fostran. Många 
forskare har allt ifrån Gunnar Tideström i Edith Södergran (1949) 
sökt spåra påverkningar och inspiratörer. Bindande belägg har inte 
hopat sig i samma takt som det snabbt expanderande södergranstu-
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diet. Ett halvt sekel senare publicerade Ebba Witt-Brattström Ediths 
jag (1997), i vilken hon är starkt polemisk mot Tideströms manli-
ga diktläsningar, biografiska rekonstruktioner och förslag till husgu-
dar. Hennes utgångspunkt att Södergrans dikt uppstått inte i isole-
ring och som lyckträffar utan i ett större sammanhang, där inte bara 
Nietzsche utan också rysk messianism och den Nya kvinnan är be-
kanta storheter, begripliggör mer.

Det övergripande begreppet modernism var namnet på en strids-
formation och en någotsånär gemensam formvilja, inte på en delad 
övertygelse om världen. I Rabbe Enckells långa förord till antologin 
Modärn finlandssvensk lyrik (1934) får sålunda högerradikalen Örnulf 
Tigerstedt i kraft av den stränga arkitekturen i hans fria vers rik-
ligt med utrymme. Ändå var avståndet mellan honom och framför 
allt den tidige Diktonius oöverbryggbart. Diktonius revolutionism 
gällde såväl dikt som värld. Tigerstedt var med om att göra dikten ny, 
men denna världens dygder hette för honom lydnad och disciplin.

modern Teknik
Till missuppfattningarna om fri vers hör att den var fri. Ingen vers är 
fri för den som vill göra ett snyggt arbete, insisterade T.S. Eliot. ”Jag 
tror inte på vers libre, det är en självmotsägelse. Antingen fortsätter 
rörelsen eller så gör den det inte, antingen finns där en rytm eller 
så saknas den”, hävdade den tidigare nämnde Williams 1913. Också 
bland utövarna själva rådde osäkerhet om vilka regelbrott som stod 
på programmet. Södergran trodde att rytmen – freie Rhythmen är 
den tyska termen för fri vers – var hennes fiende, men vad hon 
menade var strängt iakttagen meter. Det sena poemet ”Landet som 
icke är” är rytmiskt genomkomponerat. Och när hon i ett brev till 
Hagar Olsson spottade ur sig att ”rim är för negrer” hade hon inte 
bara rent sakligt fel. Hon missade också det faktum att anaforen – 
oftast lika med ordupprepning vid versbörjan – är modernismens 
sätt att rimma. 

Som gemensamma drag i finlandssvensk modernism, dess utövares 
alla olikheter till trots, förtecknar Kai Laitinen i sin litteraturhisto-
ria Finlands litteratur (1988) sex: fri rytm, inga rim, nytt bildspråk, 
nytt ordförråd, vidgad motivkrets och ny struktur. Alla sex kunde 
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verka stötande, men i olika grad. Fri rytm och frånvaro av slutrim 
var ägnade att göra en dikt svårsmält men knappast svårfattlig. Ord-
förråd och motivkrets vidgades i samma syfte, att visa att allt som 
är kan bli dikt. De små krypens – gråsuggans, pissmyrans, myggans 
– diktare framom andra var Rabbe Enckell. ”Gud är det gränslö-
sas rop, och ett myrben i vila”, heter det i en allfamnarformel hos 
Gunnar Björling. Det finns ett franciskant inslag i finlandssvensk 
modernism, långt mer påtagligt än i de kontinentala motsvarigheter 
som lättvindigt låtit sig dras till stadens ljus. I nordlig modernism ses 
sådant, om det blir en vana, som trolöshet mot naturen.

Det mest nyskapande arbetet torde i denna regionala finlandssven-
ska modernism ha gjorts på diktstrukturens och på bildens område. 
Unik som strukturell förnyare är Björling. Hans syntax, grammatik 
och diktgestalt har alla samma mål, att genom en språkuppbrytning 
som ökar genomsläppligheten ge icke-begränsningen namn. Det är 
ett panteistiskt projekt vars strävan är att översätta det oerhörda 
med skapelsen till mänskligt tal. Åliggandet var outförbart, ansåg 
även Björling, men han arbetade oförtrutet med det: ”annat hade 
gjort till en omening ens liv och strävan”. 

bildseende
Och så bilden, bildspråket. I dess förnyande deltog modernisterna 
på bred front. Komprimering, oavfasad sammanfogning, syntetise-
ring, brutna plan, stilisering hör till uttrycksarsenalen och det är 
särskilt målarkonsten, expressionism och kubism, men också musi-
ken som får vara läromästare. I ett fall, med räckvidd, förekommer 
också enskild undervisning. År 1915 möter Elmer Diktonius Otto 
Wille Kuusinen, marxistisk intellektuell och sedermera makthavare 
i Kreml. I utbyte mot privatlektioner i musikens teori får Diktonius 
sig till livs marxismens grunder samt, när tiden är inne, både prin-
ciper och praktik för revolutionär poesi. Kuusinen fungerade som 
ateljékritiker för Diktonius aforistik i Min dikt (1921). Hans detal-
jerade kommentarer till signaturdikten ”Jaguaren” har ansenlig del i 
dess slutliga utformning. Jaguaren kan få stå som typ för en moder-
nistisk bild. Den äldre poesins pedagogiska likhet mellan sakled och 
bildled har i den nya poesin ersatts av en total och omedelbar identi-
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tet mellan sak och bild skapad genom poetens beslut. Jaguaren är ett 
klotassat kattdjur, alltså är diktens jaguar rivandet självt. Södergran 
skriver 1922 till Diktonius om en tysk fröken som ”var rörd över att 
Jaguaren kysste en blomma: wie lieb, wie reizend. Hon tog Jaguaren 
som jaguar”. Det är ett snabbt slag av bild, den är associativt tillkom-
men, och mycket riktigt hade den läsande publiken svårt att hinna 
med och hamna rätt. Själva konkretionen, ett modernistiskt signa-
lement, kunde förleda en att tro att en dikt – i motsats till tidigare 
poesis konstsmide – hade sin ”naturliga” form. Den skenbart nedkas-
tade uttrycksfullheten hos en Diktonius har lurat många. ”Den ex-
pressionistiska dikten skall komma som en väldig blixt och filas tills 
den liknar en liten snökristall”, skrev han till Olsson. I en uppsats tar 
Henry Parland ett formalistiskt grepp – något han nyss lärt sig under 
sin litauiska vistelse – på några expressionistiska rader av Diktonius, 
en sats i sviten ”Orkester” (Stenkol, 1927):

Först sitter de alla
som ruvande olycksfåglar.
En ensam fagott kraxar:
kråka med näsblod.

I sin analys påvisar Parland hur en räcka vitt skilda bilder, överras-
kande i sin kontrastverkan, seriekopplas genom att läsarens visuella 
och fonetiska associationer ges en enhetlig instrumentering. Utan 
en sådan enhetlighet skulle materialet förbli oformat, oövervunnet.

Att också kritiker och litteratörer av facket kunde ha problem 
med den modernistiska bilden finns det många exempel på. Ett är 
mottagandet genom decennierna av Södergrans dikt ”Porträttet”:

För mina små visor,
de lustigt klagande, de aftonröda,
skänkte mig våren ägget av en vattenfågel.
Jag bad min älskade måla mitt porträtt på det tjocka skalet.
Han målade en ung lök i brun mylla – 
och på den andra sidan en rund mjuk kulle av sand.

Betecknande för ”Porträttet” är att dikten inte har kunnat dateras, 
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trots att det inte är svårt att urskilja faser i Södergrans diktning. Har 
man velat se den som tidig har man i den älskade urskilt dragen av 
en man som tyckts skymta i Södergrans biografi, och de två antagan-
dena har fått stärka varandra. Men i det sena författarskapet är den 
älskade snarare ett namn på Kristus. Det målade påskägget återgår 
enligt rysk tradition på Maria från Magdala, som gav kejsaren ett ägg 
som tecken på Människosonens uppståndelse från de döda. Ett as-
pektseende med den inställningen kan frilägga en handfast kiasm, en 
korsställning (abba) av diktens bildelement. Att visorna är klagan-
de aftonröda resumerar den södergranska poesins visshet om vilket 
slutet blir. Att de är lustigt klagande är en – behövlig, har det visat 
sig – påminnelse om att det inte är hon som har fyllt dem med tårar. 
Vårens ägg är nytt liv; nytt liv är också den unga löken. Kullen av 
sand är ett sista vilorum. För mina visor om död fick jag liv, på detta 
livs yta målas mitt jag, som består av liv och – ”på den andra sidan” – 
död. Den kiastiska figurens semantiska material vore alltså: död:liv: 
liv:död. Elementärt.

Ovan gjorda analys kan sägas krångla till något som på ett me-
ningsplan är genomskinligt, en rakt framsagd anekdot. En extrem 
men konsekvent biografisk läsart – som hos Loup de Fages (1970) 
– ser en svärmisk promenad längs en strand, upplyst i skaldinnans 
minne. Känsla återsamlad i ro, kallade den engelska romantiken det. 
De beläggbara männen i Södergrans liv är få och de har utsatts för 
hård biografisk belastning. Säkrare är att betrakta dem som motiv 
för krokier, modellstudier.

Så sent som 1936 medverkar Arvid Mörne, av modernisterna 
hedrad med rollen av värdigaste motståndare, i kritikantologin 20 
år ung dikt. Han väljer att inleda sin diskussion av vad modernister 
kan just med ”Porträttet”. Dikten vittnar för honom om Södergrans 
unika fantasi, ”så absolut identisk med den bildskapande dröm-
mens”, i bildseendet ligger modernisternas stora men kostsamma 
nyvinning. På en annan plats i boken drar Gunnar Ekelöf i härnad 
mot en kritikers intellektualistiska, halvt psykoanalytiska, förkonst-
lade, i grunden omusiska förklaring av samma dikt: så får man inte 
handskas med ”det som är rent, sprött – och vilt!” En förmodligen 
omedvetet erotisk bild, förunderligt oskuldsfull och av en underbar 
fräschör, anser Régis Boyer. Kai Laitinen ser i sin litteraturhistoria 
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dikten som fylld av ”skälmsk, rentav frodig humor”. Och då den 
nämns hos Tideström kallas den helt enkelt ”förtrollande”. Den  
modernistiska bildgåtan synes sakna facit. Den läser sina läsare.

modernisTernas TioTal och TjUgoTal
Under den modernistiska diktens etableringsskede under 1920-talet 
uppträdde poeterna inte sällan med en enhetligare offentlig profil 
än vad deras egenart egentligen gav grund för. Den nya eller unga 
dikten svetsades under några år samman i kampen för litterärt livs-
rum och erkännande. I den polemiska situationen tenderade ”mod-
ernismen” att bli ett mera monolitiskt block än vad aktörerna ville 
kännas vid ett decennium senare. Efter den gemensamma manifes-
tationen i tidskriften Quosego 1928 gick Elmer Diktonius, Gunnar 
Björling och Rabbe Enckell sina egna vägar, bortom varje grupp-
bildning.

Trots allt kan man urskilja vissa gemensamma drag i tjugotalslyri-
ken som skiljer denna från 1910-talets litterära avantgarde och dess 
monumentala representant Edith Södergran. Det är en generations-
klyfta i tidig modernism som har att göra med en viktig olikhet i 
fråga om den värld som gestaltas i lyriken: diktjagets förhållande till 
den fysiska verklighet som står utanför jagets medvetande och fan-
tasivärld. Hos Södergran är klyftan mellan medvetande och kropps-
lighet nästan oöverbryggbar. Hos tjugotalisterna kan man däremot 
notera en alltmer bejakande relation till den sinnliga verkligheten. 
Södergrans projekt går ut på att i dikten skapa ett starkt och osår-
bart lyriskt jag. För Björling och Enckell går det lyriska projektet 
inte minst ut på att skriva dikt som förmår gripa jagets förhållande 
till en överväldigande rik sinnlig realitet.

I ett längre idéhistoriskt perspektiv kan de finlandssvenska mod-
ernisternas hållning under tio- och tjugotalen ses som svar på vad 
man betecknat som modernitetens kanske svåraste dilemma: aliena-
tionen, människans upplevelse av främlingskap i den moderna väster- 
ländska civilisationen. Termen beskriver följderna av att människan, 
i upplysningens anda, höjt sig över naturen för att industriellt och 
kommersiellt exploatera den. Redan i slutet av 1700-talet kunde 
Friedrich Schiller – i det sjätte av sina ”Estetiska brev” – med stor 
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utförlighet beskriva den moderna civilisationens följder: klyftan 
mellan människa och natur; den inre klyftan mellan kropp och själ, 
mellan driftsmässig natur och andlig kapacitet; och slutligen klyftan 
människor emellan, som fördjupas alltmer bland annat genom långt 
driven arbetsfördelning.

Moderniteten är också sekulariseringens tidevarv, och såväl i upp- 
lysningsfilosofin som i romantikens konstsyn upphöjs människans 
intellektuella kapacitet och oberoende, så långt att det suveräna in-
tellektet kan sägas överta den avsatte gudens grandiosa attribut.

Schiller pekade också med stort patos på vad han såg som den 
enda tillbudsstående vägen att överbrygga alienationens klyfta: kon-
sten. Vad kulturen splittrat skulle den också ena. Konstverket ger en 
modell för en fullkomlig värld, för en enad värld där främlingskap 
inte längre finns. Detta blev en grundtanke i idealistisk estetik allti-
från det sena 1700-talet fram till ungraren Georg Lukács djuplodan-
de estetik utarbetad på 1910-talet – samtidigt som Edith Södergran 
skrev poesi genomsyrad av denna estetik. I motsats till tjugotals- 
poeternas begär att överbrygga klyftan till naturen, framstår hos  
Södergran diktjagets djupa alienering inför den fysiskt givna världen 
som själva den produktiva grundvalen för hennes lyrik. Inom denna 
ram gör sig något olika strategier för att hantera utanförståendet 
gällande, alltifrån ungdomsdiktningen till den sista samlingen som 
hon själv publicerade, Framtidens skugga (1920). Vad det i sista hand 
gäller är att göra en dygd av främlingskapet, genom att vända utan-
förståendet till triumf och hävda jagets oberoende och självtillräck-
lighet. Det kan Södergran göra genom en radikal renodling av den 
ena polen i spänningsfältet mellan det sinnliga och andliga.

ediTh södergran: vaxdUkshäFTeT och dikTer
Det dualistiska mönstret framträder redan i Södergrans ungdoms-
diktning från åren 1907–1909, i det så kallade Vaxdukshäftet. Dikter-
nas motivkrets fördelar sig grovt på tre områden: distanserad föräls-
kelse i lärare och skolkamrater, Raivolas natur och det urbana livet i 
S:t Petersburg samt svårmodig existentiell problematik. Mot slutet 
av häftet kommer ytterligare ett fjärde: frågor kring poetrollen och 
diktarkallelsen. Till att börja med är det dyrkan av idealiserade kär-
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leksobjekt som får den Heineinspirerade dikten att rinna till. Mot 
slutet blir däremot melankolin och främlingskapet skrivandets växt-
grund. Melankolikerns dualistiska verklighetsuppfattning framträ-
der tydligt till exempel i följande dikt från 1909:

Glädjen är en fjäril 
Som fladdrar lågt över marken,
Men sorgen är en fågel
Med stora, starka, svarta vingar,
De bära en högt över livet,

Ett tidigare 
okänt fotografi 
av Edith Söder-
gran som ingår 
i ett album som 
tillhört hennes 
hushållerska 
Kirsti Moilanen.
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Som flyter nere i solljus och grönska.
Sorgens fågel flyger högt,
Dit där smärtans änglar hålla vakt
Över dödens läger.

Här finns det för Södergran så typiska vertikala föreställningsmönst-
ret. Det sensuella, fjärilen och grönskan, hör samman med mark- 
nivån där det horisontellt breder ut sig, medan det lyriska jaget 
följer sorgens fågel i dess svävning uppåt över livet, till en trans-
cendent sfär som här skyddas av ”smärtans änglar”, men som senare 
får en alltmer euforisk prägel av styrka och osårbarhet. Denna hin-
sidessfär är samtidigt det orealiserbara hoppets och drömmens, den 
rena möjlighetens värld. Långt senare, 1918, skrev Södergran dikten 
”Förhoppning” med samma grundtanke:

O en sorg –
att ej kunna baka katedraler...
Formernas höghet –
trägna längtans mål.

Omöjligheten i skapelseprojektet – att baka ”katedraler”, den uppåt- 
riktade hinsidessträvans fysiska inkarnation – är dock inte förlamande, 
tvärtom. Omöjligheten upphöjer längtan, och begäret, till det allra 
mest levande och autentiska. Längtan går före liv, det är det egent-
liga livet. Det orealiserbara hoppet som något mer än det sinnligt 
givna – det är en föreställning som hör till romantikens mest centrala 
tankevärld. Edith Södergrans poesi har djupa rötter i en romantisk 
litterär tradition. Minst lika mycket inspirerades hon emellertid av 
den litterära romantikens motsvarighet på den filosofiska estetikens 
område, den tyska idealismen. Hon läste Schiller, Kant och Scho-
penhauer, och fascinerades synbarligen av just deras kompromisslösa 
dualism mellan andlig potentialitet och fysisk existens. Detta blev 
hennes väg. Till samma idealistiska tradition hör också Nietzsche, 
vars ”barn i glädjetårar” Södergran blev. Men för de senare moder-
nisterna blev det tunga romantisk-idealistiska arvet från Södergran 
snarast en barlast.

Edith Södergrans hela produktion kan ses i ljuset av ett grundläg-
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gande existentiellt dilemma vars centrala beståndsdelar är sexualitet 
och timlighet och överhuvudtaget godtagande av jaget som kropp; 
jaget som en del av en fysiskt given värld. Dikter (1916) gestaltar, i 
en mycket rik orkestrering, spänningsfältet mellan fysiskt och and-
ligt, mellan kroppens begär och begäret efter transcendens, det vill 
säga begäret att tillhöra en värld utanför det fysiskas begränsningar. 
Detta spänningsfält gestaltas hos Södergran – åter på ett sätt som är 
mycket typiskt för romantiken – som en klyfta i jagets mytiska bio-
grafi mellan ett förlorat, paradisiskt då och ett nutillstånd präglat av 
melankoli och främlingskap. I dikten ”Jag” uttrycks melankolin på 
ett briljant sätt i dubbelexponerande bilder av ett hav som vräkts ut 
över ett landskap: ”Jag är främmande i detta land, / som ligger djupt 
under det tryckande havet, (...) Var jag en sten, den man kastat hit 
på bottnen? / Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?” Det 
sensuella har förvisso en viktig plats i Dikter, men aldrig i dikternas 
nuplan som jagets erfarenhet, utan i någon annan modus: som dröm, 
som längtan, som något som ägt rum i ett förgånget tidsplan, eller 
som tilltal riktat till ett du:

Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren,
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan ...

I diktens fortsättning, där begäret realiseras i ett möte, sker det ka-
tastrofala fallet, och jaget hör ”verklighetens hårda klang / mot mina 
sköra, sköra drömmar.” Jämfört med drömmens, längtans och hop-
pets oändliga löftesrikedom framstår sexualiteten som själva inkar-
nationen av den fysiska tillvaron, av kroppen och dess tidsbunden-
het, dess skröplighet och dödlighet. I sista hand är sexualiteten så-
ledes själva inbegreppet av det reella. Diktjaget hos Södergran vill 
något annat.

Melankolins bottenläge slår över i manisk eufori i ”Vierge moderne”, 
där jaget i djärva bilder förklarar vad hon är: ”Jag är ingen kvinna. 
Jag är ett neutrum. / Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut, 
(...) jag är ett språng i friheten och självet ...”  Vad som framträder är 
ett slags androgyn, självtillräcklig varelse, förvisso en ”modern jung-
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fru”. Diktens lyriska jag kan sättas i samband med vad Södergran 
skrivit i en anteckning: ”Jag gör icke dikter utan skapar mig själv”. I 
dikten skapas ett absolut, självtillräckligt och osårbart jag. Den blir 
den ort där tidens välde och kroppslighetens ofrånkomlighet över-
vinnes, och där befriande enhet mellan jag och värld kan nås. Dikten 
är ett slutet kosmos där alienationen inte längre plågar.

expressionisTen södergran 
Detta är drag där Södergran anknyter till symbolismen, som blomst-
rade såväl i litteratur som i bildkonst strax före och efter sekelskif-
tet. Det symbolistiska draget är särskilt påtagligt i ungdomsdikter-
na och i debutsamlingen. I de följande samlingarna Septemberlyran 
(1918) och Rosenaltaret (1919) utvecklas Södergrans poetiska språk 
i en mera aggressivt expressionistisk riktning, varvid det lyriska 
jagets dominans i interaktionen med den yttre verkligheten framträ-
der i alltmer öppen dager. Den jaghävdelse som endast är implicit i 
symbolismen blir nu ett explicit tema. Kontaktytorna mellan jaget 
och världen blir mindre. Debutsamlingens företrädesvis horisontella 
landskap får ge vika för en påfallande vertikalitet. Jaget vill slutligt 
höja sig över verkligheten, som i ”O mina solbrandsfärgade toppar” 
föraktfullt beskrivs som ”fläckar på din renblå himmel, / skugga i 
ditt ljusa öga, dag”. Men diktningens grund är densamma som tidi-
gare: begäret till oberoende av kroppen och tiden, begäret till själv-
tillräcklighet. Kraftkänslan tar sig nu euforiskt maktfullkomliga ut-
tryck:

Jag är den befallande styrkan. Var finnas de som följa mig?
Även de största bära sin sköld på drömmarsätt.
Finnes det ingen som läser hänförelsens kraft i mina ögon?
(...)
Jag följer ingen lag. Jag är lag i mig själv.
Jag är människan som tager.

Den profetiska diktarroll som här anammats är nära besläktad med 
den hos Nietzsches Zarathustra. Södergran kunde föra en direkt 
dialog med denna gestalt. Där Zarathustra frågar ”...vill du gå in i 
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ensamheten? vill du söka vägen till dig själv?”, svarar Södergran: 
”mina dikter äro mig vägen till mig själv”; de är vägen till sötman 
från ”tronens underbara ensamhet”. Maktkänslan hos Söder- 
gran är nära knuten till euforin över det självskapade jaget – 
uppnådd i och genom dikten. Den är således inte minst ett me-
tapoetiskt element, det är särskilt diktandets makt det gäller. 
Södergrans lyrik tematiserar själva diktandet. Den är dikt om 
gudalikt obegränsad makt att skapa, och om jagets ständiga åter-
uppstående och resning, i och genom skapandet. Vad man möter 
här är en romantisk och idealistisk poetik, som i denna oerhörda 
renodling saknar motstycke i svensk 1900-talslitteratur. Här är 
det själva processen, inte den profetiska visionens innehåll som 
är det centrala. Vad den apokalyptiskt gåtfulla skapelseprocessen 
för med sig ”vet ingen”, det är och bör förbli öppet: ”Gud vill 
skapa ånyo. (...) / Därför skådar han grymt. Hans skaparehänder 
krama jorden med kraft. / Vad han skapar vet ingen.” Raderna är 
ur ”Världen badar i blod” i Septemberlyran. Krigets brutala verk-
lighet levererar här liksom i ett antal andra dikter på ett stiliserat 
sätt stoff för dikt. ”Sångens anda är kriget”, som saken lakoniskt 
uttryckes i ”Apokalypsens genius”, där diktjagets eufori matas av 
”brand, rök, lukten av bränt kött”. Förstörelsen bär löfte om att 
en annan värld skall återuppstå ur askan. 

Södergran var inte ensam om en sådan syn på kriget som en 
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renande och apokalyptiskt löftesrik händelse. Den delades i ett tidigt 
skede av kriget av åtskilliga andra expressionister, som dock snart 
drog sig ur denna syn, när vidden av katastrofen uppenbarades. Söder- 
gran var däremot så starkt bunden vid den dualistiska grundsynen 
att den exploaterande verklighetsrelationen vittrar först i hennes 
sista samling, Framtidens skugga (1920), och i dikterna i tidskriften 
Ultra 1922. Kroppsligheten som existensens grundval förnekas inte 
längre, och den stränga dualismen överges.

Det är i Framtidens skugga fråga om ett närmast handlöst fall från 
det lyriska jagets omnipotent upphöjda position, inte om en behärs-
kad reträtt och successiv poetisk nyorientering. 

Samtidigt som Edith Södergrans lyrik har djupa rötter i europe-
isk romantisk och idealistisk tradition och i detta avseende, alltså i 
den grundläggande estetiska arkitekturen, framstår som något av en 
kulmination och slutpunkt i svensk lyrik, är den banbrytande i fråga 
om poetisk metod. Den fria versen, som i Vilhelm Ekelund har sin 
egentliga svenska pionjär, blir kraftfullt etablerad av Södergran. Va-
rierande rytm är ett av Södergrans poetiska redskap, till exempel 
för att framhäva en avgörande vändning eller ett nyckelord i en dikt. 
Men det är framför allt bildspråket som är det bärande elementet 
i Södergrans metod. Samtida läsare hade ännu föga beredskap för 
ett bildspråk som inte utan vidare lät något egentligt betydelseplan 
framträda bakom bilderna. Dikter som ”Vierge moderne” och ”Gud” 
chockerade, genom ett sådant absolut och till synes fritt associativt 
bildspråk och genom den hektiskt katalogartade, anaforiskt uppre-
pande diktstrukturen.

Under modernismens polemiska etableringskamp under 1920-
talet rekryterades också föregångaren Edith Södergran som en viktig 
länk. Elmer Diktonius och Hagar Olsson var mycket måna om att 
Södergran skulle medverka i Ultra. Att hennes bidrag – bl. a. dikter-
na ”Hemkomst”, ”Min barndoms träd” och en Severjaninöversätt-
ning – hade föga att skaffa med det expressionistiska mänsklighets- 
och broderskapsutopiska program som redaktörerna hyllade, betyd-
de mindre. Det viktiga var att Södergran tydligt blev föreställd som 
pionjären, att hennes diktning här för första gången ”sågs i ljuset av 
en ny generations uttryckslängtan”, som Rabbe Enckell formulerade 
saken 1934. I Ultra ingår en av Diktonius många artiklar om Söder-
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gran. Det är ofta fråga om hyllningar i vilka skribentens egen dikt-
syn tenderar att köra över föremålets egenart, något som Söder-
gran själv framhävt i ett brev till Diktonius, med anledning av dennes 
läsning av dikten ”Animalisk hymn” i Framtidens skugga. ”En kritiker 
skall skriva om objektet han har framför sig, men inte om sig själv”, 
förmanar hon. Södergran är tacksam för det stöd hon får av diktar-
kollegan, men ser också klart att Diktonius läser in sin egen dikt i 
hennes; att han läser in sin egen virila livsextas i en dikt som sna-
rare rör sig om hantering av förlust och sönderfall genom tröstan-
de indifferens och uppgående i en solgenomlyst kosmisk helhet. En 
sådan ”felläsningens” strategi är överhuvudtaget ett tämligen påfal-
lande drag i tjugotalsmodernisternas förhållande till Södergran; den 
avspeglar deras ambivalenta förhållande till föregångaren. Strategin 
gör det möjligt för de begynnande poeterna att söka kraft för det 
egna skrivandet hos den beundrade, starka föregångaren, men samti-
digt frånse drag hos henne som skiljer sig från deras egen grundsyn.

elmer dikToniUs
Den unge Elmer Diktonius är, trots olikheten, den av tjugotalisterna 
som kommer närmast Södergrans titaniska, nietzscheanskt oriente-
rade hållning. Han är också den ende av dem som fortsätter på en ut-
präglat expressionistisk poetisk linje. Liksom hos Södergran finner 
man hos Diktonius ett typiskt expressionistiskt krav på att konsten 
skall tvingas ut ur sin separata sfär för att i stället tilldelas en mäktiga-
re uppgift: att arbeta för mänskligheten, att legeras med vad som vagt 
kallas ”livet”. I slutordet till Ultras sista nummer skriver Diktonius:
”Striden för broderskapet har begynt, striden för mänskligheten, 
konstnären blir mänska. Expressionismen är grannlåtskonstnärens 
förvandling till mänska.” Men precis som hos Södergran (och även 
Hagar Olsson) finns här en olöst spänning mellan intensiv jagcentre-
ring och den deklarerade kollektiva utopin. Den vaga utopin fung-
erar inte minst som legitimation för jagproblematiken. Närheten till 
Södergran, likaväl som viktiga skillnader, framträder redan i Dikto-
nius debutverk Min dikt (1921), till exempel i denna dikt, som har 
explicit referens till föregångaren.
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Evigt lever jag.
Om människa eller fixstjärna,
solsystem eller martall
på en öde klippa vid havet,
är detsamma.
Samma kraft genomgår mig,
samma kraft  får mig att blomma,
samma stormar dödar mig,
kläder nya kläder på mitt innersta.
För mig finns ingen flugsmuts
eller Chimborazzo —
allt är i allt.
På toppen av ett ögonblick
står jag och skriker:
det är en fröjd att leva och förvandlas!

Här finns en gränslös, i Nietzsches anda dionysisk livsberusning som 
kan föra tankarna till Södergrans ”Triumf att finnas till”. Men hos 
Diktonius är det extatiska bejakandet på ett ohierarkiskt sätt riktat 
mot allt existerande, det låga och oansenliga likaväl som det mäk-
tiga och överväldigande – solsystem likaväl som martall. Hållningen 
utesluter en hög position från vilken det jordiska kan framstå som 
flugsmuts, som för det södergranska diktjaget på sina transcendenta 
bergstoppar: ”Först vill jag bestiga Chimborazzo (...) Sist skall jag 
bestiga maktens berg”.

Man fäster sig vid att den vertikalt dominerade topografin i Söder- 
grans lyrik, i vilken det lyriska jagets plats är högt uppe, hos Diktonius 
omformas till tid, till ”toppen av ett ögonblick” i vilket jaget lever 
”evigt”. I hans bejakelse av verkligheten värdesätts det sublima ögon-
blicket av intensiv livskänsla och närvaro. Hos Södergran framstår 
snarare det betraktande jagets egen höghet och sublimitet som huvud- 
saken. Uppgiften att i språket gripa och skriva epifanin, det plötsligt 
uppenbarande ögonblicket, är ett väsentligt drag i finlandssvensk 
modernism, liksom i modernismens kontinentala varianter.

Det finns alltså från början en viktig skillnad mellan Södergran 
och Diktonius. Rabbe Enckell har senare formulerat saken så, att 
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med Diktonius kommer modernismens 
”andra spelöppning”. Han ”frigjorde den 
nya dikten från den södergranska sub-
jektivismen”, och ”bar den med sig från 
hennes fördrömda trädgård och gav den 
verklighetens prägel”. Eftersom Dik-
tonius naturlyrik ”springer fram ur en 
manligt medveten samlivskänsla”, ett 
spontant känt ”jag här – du där”, blir dis-
tinktionen mellan jag och du inte utslä-
tad på samma sätt som hos symbolisten 
Södergran. 

Diktonius livsbejakelse kan få ett ma-
niskt drag, som om stagnation och de-
pression ständigt hotade i bakgrunden. I 
Hårda sånger (1922) tangeras detta:

Mänska: var virvelstorm.
(De kloktassade går nog långt
men de flyger aldrig.)
Mänska: lyft dig i håret
bort ur dig själv.
(Att fördjupa sig i sig själv
är att dö i dy.)

Att lyfta sig ”bort ur sig själv” är en av den dionysiska extasens välbe-
kanta bilder. Motsvarigheter finns hos Södergran. Det jag som skall 
resultera ur denna process, virvelstormen, är höjt över vardagsjaget 
och dess tillkortakommanden – inte minst förgängligheten. Det for-
cerade bejakandet rymmer således också ett moment av förnekande 
och undanträngande.

I den centrala samlingen Stenkol (1927) antyds något om arten av 
detta halvt bortträngda i Diktonius självbild, i bilder som spelar med 
stenens olika attribut. Den mest exalterat lyckliga självbilden sam-
manfattas i titelns stenkol, som förenar det hårda och orubbliga med 
en oerhörd potential av energi och dynamik: ”Aska stenar och kol. 
(...) Gruset jäser / graniten får liv (...) elden blommar i mig!”. Men i 
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mindre euforiska ögonblick framstår denna 
syntes som självbedrägeri och illusion. I 
”Granit”, en del av diktcykeln ”Den mörka 
vrån”, tangeras i stället hotet om förste-
ning, orörlighet och kyla, en existens som 
levande död: ”rörelse ville jag vara, dödligt 
livsliv / ej denna konturattityd / mellan tid 
och evighet.” Mot källans tårar och slän-
dans ”sjutimmarsdag” står granitens hårda 
evighetsliv – från vilket livet dock flytt. 
”Granit” är ett slags rolldikt som innebär en 
omvändning av Hårda sångers triumferande 
identifikation med det storslaget dynamiska 
och hårda i naturen. Stenkol tangerar i flera dikter en nu övervunnen 
hybris: ”Det faller gudar – / mänskobarn står upp.” ”Det fanns en lust 
att bli gud – / det finns en lag att bli människa”. Allivkänslan förblir 
lika central som den varit vid debuten, men förskjuts under 1920-
talets lopp mot en mera lågmäld panteistiskt färgad naturdyrkan. I 
den tudelade dikten ”Fot mot jord” i Stark men mörk (1930) uppgår 
de levande likaväl som de döda i de biologiska och kosmiska krets-
loppen, i mullens respektive jordklotets cykliska sammanhang. Ned-
tonande av jagets vitalitet, rentav till icke-organisk livlöshet, är för 
Diktonius inte längre enbart en tröstlös hotbild. Någon radikal för-
ändring i författarskapet är det inte fråga om. Redan den tidiga, hym-
niskt jordnära dikten ”Jag vill gå mellan rågen” bygger på en cykli- 
citet som försonar motsättningen mellan liv och död.

gUnnar björling
Den bejakande verklighetsrelationen är knappast lika dominerande 
och konsekvent genomförd hos någon annan av modernisterna som 
hos Gunnar Björling. Björlings utåtriktade bejakande kontrasterar 
mot föregångaren Södergran, som han har mycket gemensamt med, 
i synnerhet i början av sitt författarskap. De gemensamma dragen 
är många: vertikalt strukturerad lyrisk topografi; en form av sub-
limitet, dvs. fascination inför det överväldigande som sinnena eller 
orden inte förmår gripa; det ständigt upprepade språnget, i skrivan-
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dets kreativa akt, mot något visionärt idealt; den därmed samman-
hängande romantiska föreställningen om att i och genom diktandet 
upphäva själva fångenskapen i tiden och att, som Björling formulerar 
det, förbli ”den eviga nittonåringen”.

Alla dessa drag har otvivelaktigt sitt ursprung i samma romantisk-
idealistiska tradition som Södergran tillhör. Men hos Björling tar de 
sig ett annat uttryck, och får en annan funktion, på grund av en av-
görande skillnad mellan poeterna. Björlings poetik har från första 

början sin grund i relationen till en yttre värld, inte en av-
skärmad inre värld. Även om verklighetsdilemmat är vik-
tigt också hos Björling, tar det sig aldrig som hos Söder- 
gran karaktären av ett så traumatiskt sår att det fysiskt 
givna måste slås tillbaka med andlig suveränitet. Alltifrån 
debuten med Vilande dag (1922) innebär språnget mot ide-
aliteten ett begär att ”skriva dagen”, att i språket hylla det 
som är, eller egentligen blir till när det instiftas i språket, 
på nytt och på nytt. Det sublimt överväldigande, som hos 
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Södergran i Kants och Schillers anda är en fråga om jagets euforiska 
upplevelse av sin storhet, är hos Björling något som karaktäriserar 
det andra, allt det som inte är jaget självt.

Björlings debutverk rör sig mycket kring att frambesvärja kraft, 
och att överhuvud ringa in grunden för ett projekt som strängt taget 
först från och med 1930-talet förverkligas i konkret lyrisk praxis. 
Än så länge är det mera fråga om ansats och program. Dagen är tills 
vidare snarast tillbedd och besvuren, den är en åtrådd hägring, nå-
gonting diffust obegränsat för jaget att uppgå i: ”Blixtrande sekund! 
och allt som finns i världen. Jag är du, och du är — allt. Och alla 
dagar vilodag. / O kamp och stunder: sol, sol skrattar jag.” I den kon-
templativa hänförelsens ögonblick blir även jaget ”allt”, och glider 
således över i ett slags jaglöshet. En sådan närvaro i dagen inträf-
far endast tillfälligt och kan inte uppnås passivt, utan endast genom 
ögats och den skrivande handens aktiva kamp: ”Ungdomsögat, det 
som slår och vittne bär!”; ”Var är dag? (...) Handen darrar. Stupar 
jag? Är dag, min själ!”. Likheten med den unge Diktonius svärmiskt 
alltomfattande bejakelse och grandiosa jagkänsla är uppenbar. Men 
i fråga om den poetiska vokabulären är det snarast Södergran som 
Björling anknyter till; ”sol sol skrattar jag” står t.ex. nära ”Vierge 
moderne”, denna på Södergrans sätt exalterat bejakande dikt: ”jag 
är en skrattande strimma av scharlakanssol ...”. 

Trots bejakelsens olika art har Södergran synbarligen betytt 
mycket för att sätta Björlings lyrik i rullning. I fortsättningen blir 
kontrasten mellan de två dock allt tydligare. I Korset och löftet (1925) 
dominerar dagstematiken fortfarande, men debutens svärmiska ide-
alism sopas undan i ett rasande, gycklande groteskeri som drastiskt 
blandar högt och lågt. Jaget är även här ”allt”, men nu i en konkre-
tare teatralisk, rolltagande mening. Inte sällan är det fråga om iden-
tifikation med olika, oftast låga djurarter som en lus eller en padda. 
Detta är för övrigt ett grepp som även Rabbe Enckell prövar, till ex-
empel i symboliska identifikationer med gräshoppan och pissmyran 
i tidskriften Quosego (1928–1929). Man noterar här det antihierar-
kiska patos som förenar tjugotalsmodernisterna. Björlings bidrag i 
Quosego går till stor del i en anspänd dadaistisk stil, ett rabulistiskt 
idiom som han snart ger upp.

I Kiri-ra! (1930) och Solgrönt (1933) börjar viktiga förskjutningar 
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göra sig märkbara. Jagets roll tonas ned, motiv ur vardagslivet blir 
vanligare, dagstematikens tidigare diffust besvärjande du projiceras 
alltmer mot naturen, och på ett individualiserande sätt mot männis-
kor. Så i den intensiva kärlekslyriken i Solgrönt:

Din doft din hud
det var natt, och puder, din
kind och mun och ögon
– jag sväljer dig
jag sväljer att
att din
huds doft.

Dikten saknar helt metaforer. Det är något nytt hos Björling. Från 
och med mitten av 1930-talet överger han nästan helt bildspråket, 
till förmån för den brutna syntaxens uttrycksfullhet, såsom i slutra-
derna ovan. Bilderna har dittills, liksom hos Södergran, varit ett bä-
rande drag i hans diktning, och han har kunnat räknas in i den bild-
språkliga modernismens tradition som utgår från Baudelaire.

Solgrönt innehåller dock också ett antal stora dikter i den visionä-
ra förkunnelsens stil, t.ex. ”Frestelsen”. Det är bildstarka dikter som 
samtidigt har en påfallande begreppslig täthet, en tankemässigt sö-
kande karaktär. Senare, i den självkommenterande essän ”Min skrift 
– lyrik?” från 1947, vänder Björling sig uttryckligen mot begrepps-
ligheten, som han nu ser som icke lämpad för sitt primära poetiska 
projekt – att skriva dagen. ”Begreppslighet, utspekulering och ut-
förda följdsatser, och rena berättelsen eller utredningen? nej inte i 
lyrik, centrallyrik. (...) Tanke och begrepp tyckes inte i sig bli lyrik.” 
När Björling ger upp sin förkunnande, profetiska diktarpose stry-
ker även bildspråket med. Det är som om användningen av poetiska 
bilder blivit så starkt förknippad med utspekulerande begreppslig-
het att han måste ge upp hela det bildspråkliga idiomet, snarare än 
att försöka förnya det. Samtidigt fördjupas klyftan till föregånga-
ren Södergran. Den ofta stiliserade, begreppsliga arten av hennes 
bildspråk, t.ex. hennes bruk av färgord, fyller även funktionen att 
hålla den fysiskt förnimbara sensuella världen, som så traumatiskt 
bär temporalitetens stämpel, på tryggt avstånd.
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Stilisering och begreppslighet är den suveräna tankens projektio-
ner ut mot en hotfull värld. De tillhör en bemästrandets poetik som 
är otjänlig för den senare Björling.

För Edith Södergran blev dualismen mellan ideal och verklighet 
en återvändsgränd. Dualismen förefaller att ha lett till ett moraliskt 
dilemma som har andel i att hennes lyriska ådra sinar. Björlings lyrik 
representerar snarare en etisk idealism, genom att den bygger på en 
hänfört respekterande relation till det Andra och den Andre, som i 
egen rätt måste erkännas. Det blev från 1930-talet grunden för ett 
lyriskt författarskap som i sin dagliga produktivitet saknar motstycke.

rabbe enckell
Också Rabbe Enckell börjar sin lyrikerbana i idealismens tecken. 
Debutsamlingen Dikter (1923) börjar och slutar med en besvärjande 
tillbedjan av ”heliga skönhet”, på ett sätt som röjer frändskap med 
Vilhelm Ekelund och med Edith Södergrans Rosenaltaret. Diktjaget 
är en skygg utanförstående i livet som vill försjunka i andra sfärer än 
de mänskliga relationernas. Den urbana omvärldens flyktighet och 
oberäknelighet upplevs som ett hot; man känner igen modernitetens 
typiska dilemma. Sagan och naturen erbjuder ersättande sfärer, och 
genom dem är steget från intighets- till allmaktskänsla kort:

Allt levande är borta från mig (...)
Men av skuggor vill jag skapa
allt levandes väsen
och göra det till mitt
och mig själv till allt levandes herre.

Detta är en typiskt romantisk och symbolistisk programförklaring. 
Symbolismen och dragningen till sagan har Enckell gemensam med 
Södergran, särskilt hennes debutsamling där sagan erbjuder magisk 
önskeuppfyllelse och tröst mot splittringen i verklighetens värld. I 
Flöjtblåsarlycka (1925) erbjuder sig en tredje räddande sfär, som på en 
gång både omfattar och döljer det socialt mänskliga: den avskärmade 
tvåsamhetens idyll. Det tillbedda duet förskjuts från den abstrakta 
skönheten till en kvinnlig gestalt av mytisk dignitet som erbjuder 
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jaget en möjlighet till trygghet av regressivt slag: ”Hos dig / hjär-
tat flyr sin egen anblick / och söker att sin gräns förlora”. Livslycka 
på jagförlustens grund. Något egentligt jag–du-förhållande av sen-
suell karaktär är det inte fråga om, utan snarast om att tillfredsställa 
det (omöjliga) romantiska begäret efter en svunnen paradisisk guld-
ålder där tid och splittring ännu inte finns, där en evig vår råder. 

Detta begär är dominerande också hos föregångaren Södergran, 
och hennes närvaro är i själva verket starkt förnimbar i Flöjtblåsar-
lycka. För Enckells del går den fortsatta utvecklingen dock ingalunda 
i den ärkedualistiska och ärkeidealistiska riktning som blev Söder-
grans. Vårcykeln i Flöjtblåsarlycka rymmer vid sidan av det mytiska 
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draget även daggfrisk sensualitet, och det är här man kan tala om en 
nästan erotiskt laddad jag–du-relation. En sådan orientering bort 
från jagcentreringen mot utåtriktad saklighet blir ett dominerande 
inslag i Vårens cistern (1931), som även innehåller dikter från Quosego-
tiden. Följande dikt är ett representativt exempel på tjugotals- 
poeternas vändning från projicerande symbolism och expressionism 
mot en mera impressionistisk poetik, med nyanserade sinnesupple-
velser i centrum:

Första sommarns kalv ser med blanka ögon jorden.
I hans stora svarta öga simmar molnet och vattubäckens skum
och vårens färglösa mygga flyr ur björkens gröna blad
att spegla sig däri
som var det ett av skogens blinda vatten.

Den för Enckells naturlyrik typiska fräscha, skira lättheten fram-
träder här, liksom subtiliteten i det skenbart enkla. Diktens utsä-
gelsesubjekt förekommer inte direkt i scenariot. Indirekt tematise-
ras dock hur våren ses och erfares av ett observerande jag, genom 
identifikationen med kalven, och genom det upprepade motivet 
med speglingen i ögat. Man noterar hur ”första sommarns kalv” med 
oförställd nyfikenhet observerar allt utan att verkligheten pådyvlas 
någon värdeskala; till och med den färglösa myggan kan spegla sig i 
ögat och har alltså sin identitet. Temat kulminerar i slutradens lik-
nelse. Ögat som en blint speglande yta respekterar allt existeran-
de i dess egen rätt, utan projektion av mänskliga intressen. Dikten 
som helhet är en diskret impressionistisk programförklaring. Den 
romantiskt-symbolistiska jagcentreringen har nu fått vika.

r.r. eklUnd – lyriker och aForisTiker
R.R. Eklund influerades i sin debut Jordaltaret (1919) av Hagar Olsson, 
men avstod därefter från närmare samröre med modernisterna. 
Senare bytte han den fria versen mot bunden form. Eklund visar en 
viss väsensgemenskap med Rabbe Enckell både i livshållningen och 
den visuellt konturskarpa naturdiktningen, men detta gjorde honom 
inte omedelbart till centrallyriker. Hans poesi tar intryck av både 
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aforismen och berättelsen. Det unga ögat (1927) och Värld från ve-
randa (1934) består av rolldikter, i den förra samlingen lagda i ett 
barns mun, i den senare i tre sinsemellan resonerande herrar med 
filosofisk läggning. Vid sidan av lyriken består Eklunds författarskap 
av fyra volymer aforismer och kortprosa. Det har sagts att efter Vil-
helm Ekelund har ingen svensk författare odlat aforistikerns kräsna 
konst så hängivet som han. Tonvikt kan läggas på ordet kräsna. Den 
stränga självkritiken och produktivitetsproblemet är ett återkom-
mande tema i aforismerna: ”I möjligheternas skog går den svage om-
kring. Vilken frodighet, vilka utsikter! Hur skulle man nännas, hugga 
in, förvandla till ett barskalat faktum ett av dessa möjlighetsfrön!” 
(Rymd och människa, 1938). Citatets självironiska udd uttrycker dis-
tinkt Eklunds dilemma, som aforismerna kretsar kring alltifrån den 
första samlingen Grått och gyllne (1926). Själva boktitlarnas tudel-
ning antyder vad det rör sig om: modernitetens plågsamma dualism 
mellan andlighetens möjlighetsvärld och sensualitetens bundna kon-
kretion. Oförmågan att nå en syntes, och oviljan att fullt ut realisera 
endast någondera polen, gör Eklund till en av den svenska litteratu-
rens djupa melankoliker.

kersTin söderholm
Kerstin Söderholm debuterade med Röster ur tingen 1923, samma 
år som Rabbe Enckell. Av sina samtida var hon en uppmärksammad 
och uppskattad lyriker. För senare generationers läsare har hennes 
insats kommit i en relativt undanskymd position, kanske delvis för att 
en modernistiskt genomsyrad kanonbildning så energiskt framhävt 
en handfull ”stora” eller ”egentliga” modernister. Söderholms lyrik, 
i hennes sex samlingar fram till 1941, har visserligen modernistis-
ka drag men på ett föga påfallande sätt, såsom till exempel hos den 
sene Arvid Mörne, eller hos Solveig von Schoultz. Vad som emeller-
tid mera radikalt än de formella poetiska dragen skiljer henne från de 
övriga tjugotalisterna är den tragiska grundsyn som från början till 
slut genomsyrar hennes diktning. Kontaktlösheten gentemot män-
niskor och natur, modernitetens gissel, får hos Söderholm karaktä-
ren av ett ofrånkomligt och ohjälpligt öde. Den för de övriga tjugo-
talspoeterna typiska processen av allt starkare verklighetsbejakelse 

självsTändigheTens Två FörsTa decennier 1918–1939



123

finns inte hos Söderholm. Utanför-
ståendet är plågsamt, men kan icke 
desto mindre upphöjas till själva den 
bärande kraften för en sträng ideali-
tet. ”Livets största gåva” är att jaget 
fullt insett och accepterat sin posi-
tion som utestängd: 

Fullare och djupare jag dricker
livet
när jag känner fina trådar brista,
vilka bundit mig vid jorden.

Söderholms alienationsproblematik 
är fint sammanfattad i Ord i natten 
(1933). Samlingens bärande struktur- 
drag är ett upprepat, hängivet till-
tal. Härigenom etableras på språ-
kets, själva den lyriska utsägelsens plan, den omedelbara kontakt till 
ett annat mänskligt väsen som på dikternas innehållsliga plan fram-
ställs som omöjlig. Det finns även andra indirekta strategier. Rela-
tionen till en annan människa, i grunden orealiserbar på grund av 
idealisering och fullkomlighetsanspråk från jagets sida, kan i stället 
få naturen att lysa och leva i all sin sinnliga rikedom – man noterar 
här en parallell till Enckells Flöjtblåsarlycka. Förälskelsen upprättar 
alltså ett personifierande samband till naturen, som får låna sin du-
karaktär från den mänskliga sfären. Därmed upphävs tillfälligt klyf-
tan mellan vilja och verklighet, mellan kropp och själ, mellan män-
niska och natur.

örnUlF TigersTedT
Ödestro, monumentalitet och maktdyrkan utgjorde fundamentet 
för Örnulf Tigerstedts poesi. Han hade tagit starka intryck av den 
italienska futurismen, speciellt dess dyrkan av den koncentrerade 
energin och viljan. Stålbroar, skyskrapor, storstäder och atlantång-
are var uttryck för denna koncentrerade viljas seger över känslan, 

Kerstin Söderholm höll sig 
utanför modernisternas alla 
manifestationer, men hennes 
introverta dikt tillhör tydligt 
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”handlingens och verkets seger över den fria tanken och tvivlet, sta-
tens seger över individen”. Tigerstedt gick i härnad mot esteticis-
men eller l’art pour l’art. Frankt förkunnade han ”den nattsvarta re-
aktionen” och i samma andetag fastslog han att modernism inte hade 
något med höger eller vänster att göra. I Tigerstedts andra diktsam-
ling Vid gränsen (1928) är anslaget modernistiskt-futuristiskt och 
verserna kallas ”arkitektonisk prosa” i företalet. Dikterna vimlar av 
moderna, alldagliga, konkreta och materiella ord, jämte platsnamn i 
katalogform som för tankarna till amerikanerna Edgar Lee Masters 
och Walt Whitman. I de följande samlingarna Block och öde (1931) 
och De heliga vägarna (1933) fortsatte Tigerstedt på den inslagna 
vägen. I expressionistisk hänryckning gick han till angrepp mot det 
nya modernistiska samhället genom att använda dess bildspråk och 
teknik med djärva nybildningar: ”Hesperiaparkshjärta”, ”den stora 
slavspyan”, ”söndagseftermiddagsfrånvarande”, ”tvågångertvåärfyra-
nyktert”. Den ”väldiga världsbiografen, den stora världslimpan, den 
cirkusglada promiskuitetens yra festsal” blir metaforen för första-
majdemonstranternas plebejiska massa.

Tigerstedts modernism skulle sakta ebba ut och ge alltmer plats 
för det traditionella, det kontrollerade. Vurmen för just exakthet 
och precision hade funnits där hela tiden. Kaos, natur och ”massan” 
måste tyglas. Endast i auktoritära system kan konstnären och eliten 
göra sig gällande. När känslan och sinnesrörelsen tar kommando 
står vi inför natur – något oprecist, okontrollerat och farligt. Och 
ändå finns expressionismen som en ständig underström hos Tiger-
stedt. För Elmer Diktonius på andra sidan den politiska barrikaden 
blir just det oartikulerade, frigjorda och revoltmässigt okontrolle-
rade modernismens innersta kärna. Viljan till rörelse, ”blixtparoxys-
men”, blir för honom dess yttersta konsekvens. För Tigerstedt, med 
sin neoklassicistiska förankring, blir den fasta, slutna vilan konstens 
mål. Han både attraherades av och förkastade modernismen. Han 
drogs till modernisternas kompromisslöshet, revoltanda och hand-
lingskult. Trots att han i hjärtat var antimodernist, är en del av hans 
produktion runt 1930, sedd ur ett vidare europeiskt perspektiv, i 
allra högsta grad avantgardistiskt modernistisk.
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henry parland
Henry Parlands hela författarskap ryms inom åren 1926–1930. Det 
blev inte avslutat utan avklippt, Parland är bland modernisterna den 
unge döde. Han är också den mest utanförstående. Hans modersmål 
var tyska och faderns ryska. Svenska började han lära sig i 11-års- 
åldern då familjen efter anhalterna Kiev, S:t Petersburg och Viborg 
flyttade undan ryska revolutionen till Grankulla utanför Helsing-
fors. År 1929 sände fadern honom till Kaunas i Litauen för att fjärma 
honom från modernistkollegerna, ”det ruttna kärret av en esplanad-
kultur”, och där avled han i scharlakansfeber. Någon möjlighet att bli 
rotfäst hade han aldrig. Kanske var det detta som kom honom ”att 
dess mer rastlöst och intensivt söka kontakt med tiden, söka ett hem 
i den”, skriver Rabbe Enckell i sitt förord till den postuma samlingen 
Återsken (1932).

Parlands specialområde blev det man bäst gör utifrån: han iakttog. 
Det är genom denna dubbelhet – en mycket stark vilja till samhörig-
het samt oförmåga att lyckas – som den parlandska poesin har över-
levt skiftande konjunkturer. Parland gick inte restlöst upp i sin tid 
och behövde därför inte försvinna med den. En dikt som denna, från 
vintern 1928, är konstruerad som en dagsaktualitet, och den fort- 
lever som en sådan:

Ideal-realisationen
– ni säger, den har redan börjat
men jag säger:
vi måste ytterligare sänka prisen.

Den enda bok han publicerade under sin livstid var diktsamlingen Ideal-
realisation (1929). Efter Återsken följde en tid i litterär undanskymd-
het som avslutades då Gunnar Björling – mentor, fadersgestalt och 
trätobroder – år 1947 i tacksamt minne beskrev Henry Parland som 
”ett ljus tänt i livets fördumningsanstalt”. Brodern Oscars samlingsut-
gåvor Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter (1964), Den stora Dagenef-
ter. Samlad prosa 1 (1966) och Säginteannat. Samlad prosa 2 (1970) säk-
rade Henry Parland en plats i kanon. Efterhand har han blivit läst allt 
mindre som modernist och allt mer som modern: först var han ny-
saklig, på det tidiga sextiotalet blev han nyenkel. Unga läsare verkar 
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främst ha känt igen sitt möte med det helt moderna – både vilsenhe-
ten och sökandet – i Parlands möte med det som då var nytt. Under 
de senaste åren har Parland fått ett internationellt genombrott med 
en rad av översättningar till världsspråken.

Den nya tingvärlden – och människans förtingligande – var Par-
lands område. I ett manifest i tidskriften Quosego 1928, ”Sakernas 
uppror”, vänder han sig mot människans förmätenhet inför sakernas 
frustande vitalitet. I det samtida mottagandet finns en viktig iaktta-
gelse av Agnes Langenskjöld. Då Parland vill fly från människolivet, 
skriver hon, är det alltid människoskapade ting han diktar in liv i, han 
rör sig i en cirkel inom det kulturmänskliga och byter bara ut livets 
ideella aspekt mot dess tekniska. Detta gäller också död natur, som i 
dikten ”Benzin”, om en petrokemisk produkt som blivit gud. Så fort 
det handlar om levande natur förlorar Parland sin säkerhet, precis 
som de älskande tu i romanen Sönder som vid åsynen av en skogs-
dunge känner sig bortkomna ”bland de oorganiserade trädstammarna.” 
Där andra modernister ville famna naturen – och där en Tigerstedt 
ryggade inför naturen som kaos, som ”sprängande rot” – är Parland 
mest bara ointresserad. Han uppsöker kulturen. Där ser han ting ha 
egenskaper, som röjer sig i handling och habitus. I hans prosaporträtt 
av motorcykeln och pommacen har båda fysionomier; den förra är 
bred och väderbiten, den senare ser ut som en pussig gulaschbaron. 
Parlands tingprosa kan beskrivas som uppvridna karaktärsporträtt i 
en lång tradition från Teofrastos över La Bruyère till Elias Canettis 
Der Ohrenzeuge (1974). Världen vimlar av karaktärer, man behöver 
bara uppfinna dem för att varsebli dem, hävdar Canetti. En hel del av 
dem har den nya tekniken redan uppfunnit, hävdar Parland.

Parlands styrka som prosaist låg i iakttagelseskärpan och i hans 
frejdiga utforskande av lagbundenheter i det han iakttagit. I de par-
landska essäerna – ett tjugotal finns samlade i Säginteannat –  finns 
ett uppbåd av mångsidig nyfikenhet som kan påminna om den tidige 
Roland Barthes. Det handlar om jazz, om den sovjetryska filmens 
montageprinciper, om balettens språk, om formalistisk metod. Den 
sistnämnda beskrivs i essän ”Den modernistiska dikten ur formalis-
tisk synpunkt”, som är både en första introduktion på svenska till for-
malisternas främmandegöringsteori och ett försök att klargöra fin-
landssvensk modernism med hjälp av ryska begrepp.
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128128 modernisternas  
Prosa

vad som är modernistisk prosa låter sig inte enkelt och 
entydigt definieras. Den kan förbindas med ett normbrott, en 

revolt. För läsaren gäller det att försöka undersöka mot vad revol-
ten riktar sig. ”Aldrig ett fast, blott som skärningarnas punkter”, 
skriver Gunnar Björling i en artikel i Quosego. Den modernistiska 
prosan föds i skärningspunkterna mellan nytt och gammalt, mellan 
det moderna och det traditionella.

TidsviTTneT hagar olsson
Den första finlandssvenska modernistiska diktsamlingen var Edith 
Södergrans debut. Ifråga om prosan saknas en lika entydig start-
punkt, men man kan argumentera för året 1916 som brytnings-
punkt även här genom att lyfta fram Hagar Olssons förstlingsverk 
Lars Thorman och döden. Den lilla berättelsen signalerar ett avstånds-
tagande både från dagdrivarstämningarna och från tidigare, realis-
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tiskt förankrad berättarkonst. Framsynta kritiker, som Gunnar Cast-
rén och Olaf Homén, såg redan då boken utkom att de mänskliga 
själsdjupen i Hagar Olsson fått en uttrycksfull och intuitiv skildrare 
i linje med Pär Lagerkvist i Sverige. Mindre uppmärksammad blev 
Lars Thormans uppgörelse med dagdrivarideologin. Normbrottet i 
Hagar Olssons prosadebut förs vidare i hennes fortsatta verksamhet 
som kritiker och författare. Hennes programartiklar i premiärnum-
ret av Ultra hösten 1922 banar väg för en ny konst i en ny tid. Hon 
förkunnar att konsten inte längre ”är en blomma i knapphålet”, utan 
”ett livsbehov” och hon propagerar för en universell och odogmatisk 
konst, avpassad för en ny generation som önskar knyta Finland när-
mare Europa och den övriga världen. Följdriktigt väljer hon titeln 
Ny generation för den samling kulturbrobyggande essäer i vilken hon 
hösten 1925 sammanfattar sina visioner av allt det nya som bryter in.

En av essäerna i Ny generation bär överskriften ”Dikten och illusio-
nen”. Den är belysande för Hagar Olssons försök att skapa en associ-
ationsmättad prosa som svarar mot tidens stämningar. Hon gör detta 
i Mr Jeremias söker en illusion (1926), en berättelse om tröstlöshet och 
kaos, men även om sökandet efter ljuset eller saken i Jules Romains 
och unanimismens anda. Titelgestaltens väg, skildrad på en sugges-
tiv och anaforisk prosa, går genom talrika labyrinter i gränslandet 
mellan medvetet och omedvetet, mellan verklighet och dröm. 
Hennes existentiella sökande inspirerade finskspråkiga diktare som 
Mika Waltari i Suuri illusioni (Den stora illusionen 1928; 1930) och 
Olavi Paavolainen i Nykyaikaa etsimässä (”På spaning efter nutiden”,
1929). Olssons följande roman På Kanaanexpressen (1929) kan ses 
som en fortsättning på den föregående i den meningen att boken 
handlar om att ”våga ta språnget”. Även här rör det sig om en tids- 
och generationsskildring i nära anslutning till författarens verksam-
het som kritiker och essäist. Som bärare av centrala idéer för det 
moderna äger Hagar Olssons tio- och tjugotalsprosa ett betydande 
tidshistoriskt värde. Även i språkligt avseende är hon innovativ, ex-
empelvis genom att i På Kanaanexpressen konsekvent lansera verb i 
singularis; något som var vanligt i Sverige men inte i Finland vid 
denna tid. Det programmatiska innehållet i förening med en i över-
kant rapsodisk berättarstil hotar ställvis den konstnärliga helhetsge-
staltningen speciellt när det gäller karaktärsskildringen. Kanhända 
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gjorde den unga Hagar Olsson – och här avses alla hennes skönlit-
terära strävanden före romanen Chitambo (1933) – sina mest bety-
dande insatser inom kritik och essäistik. Hennes banérförarinsatser 
bottnar i allt väsentligt i hennes entusiasmerande skrivsätt och i 
hennes osvikliga väderkorn för vad som rör sig i tiden. 

I en av sina allra första artiklar i Studentbladet år 1916 återger 
Hagar Olsson sina intryck av en konstutställning. Ställd inför målaren 
Gunnar Berndtsons arbeten luftar hon sin leda inför den artistiskt 
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fullkomliga, men på samma gång tigande och orörliga konst som hon 
ser. Gripen av raseri inför publikens allvarslösa självgodhet berättar 
hon vidare:

Och jag gick bort till den enda jag kunde gå till, till den ärliga 
anarkisten och ensamma mänskan van Gogh. En sann och känslig 
och därför jagad och trasad själ skrek emot mig ur denna tavla, där 
marken tycktes bäva och husen rysande lutade sig mot varandra i 
skräck för det okända, som var i annalkande, där träna vredo sig för 
att komma loss och fly för det, som hotade, som jagade, det stora, 
hemska, som ingen känner.

Och jag kände det susa med tunga vingar över mitt huvud, det, 
som den ensamme väntade, men som väckte skräck och drev 
honom till självförstöring, det som vi alla vänta.

Vi vänta alla, fast ingen talar om det; men så snart vår själ vädrar 
något i vinden, blir den feg och gömmer sig och ljuger.

Dessa rader ger ett tidigt prov på Hagar Olssons modernistiska livs-
hållning, hennes vilja att befinna sig i den kulturella förnyelsens ab-
soluta centrum och att göra sig till språkrör för allt det nya som 
synes ligga väntande vid horisonten. 

iakTTagare och revolTörer
Parallellt med tiotalets svenskspråkiga modernister i Finland arbe-
tade det åländska kulturlivets van Goghgestalt Joel Pettersson inten-
sivt på att i både dikt och bild gestalta sin värld. Hans litterära strä-
vanden kom först bortåt femtio år senare att bli kända för en större 
läsekrets tack vare Valdemar Nymans utgåvor Jag har ju sett (1972), 
Eldtände (1973), Frifågel (1974) och Hallonskogen (1975). Redan vin-
tern 1919 – samma år R.R. Eklund debuterade med prosadikterna i 
Jordaltaret – formar Pettersson en dagboksanteckning som den här:

Så här är det i dag. Himmeln är grå och låg. Det snöar. Egentligen 
snöar det inte, det är något annat som försiggår då jag står och ser. 
Snön faller, flinga efter flinga, lätt, tätt, rad i rad. Och sydvästen för 
dem så där vackert i sidgående. Flingorna bliva till långa vita streck 
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som räcka nedifrån och uppåt. Och strecken falla. Det är som garn, 
som nya kritvita nät som kastas ut oppifrån till fångst. Och när 
flingorna falla mot mössan säger det rissel rassel. Jag lyssnar. Sus 
sus säger det från tak och mark som snön faller mot. Men ut från 
Ålands hav sjunger det tjoo-tjootjoo. Det är vågorna som rulla. 
Dem väntar storm. (Jag har ju sett)

Dynamiken i detta snöfall är omedelbar intill det påträngande. Skild-
raren och det skildrade blir ett med sitt motiv på samma sätt som 
exempelvis Rabbe Enckell åskådliggör då han i artikeln ”Om den 
rena poesien” i Quosegos provalbum reflekterar över ”språkets möj-
ligheter att fasthålla och föreviga en själsrörelse”. Det enckellska re-
sonemanget låter sig väl appliceras på Petterssons snösceneri.

Joel Petterssons manuskriptsamling i Ålands landskapsarkiv inne-
håller flera metatexter. Han arbetade både med pensel och penna 
och funderade mycket över de konstnärliga uttrycksmedlen. Konst-
närskollegan Mikko Carlstedt sände honom en del konstböcker och 
i ett odaterat brev från tjugotalet tackar han genom att utbrista: ”Vet 
du, bilderna av van Gogh liksom drack jag. (...) Jag kunde se färgen 
på bilderna, så kraftigt och friskt hade han dragit sina penslar.” I 
en annan anteckning skriver Pettersson: ”Sol vatten och jord är de 
tre stora grundfärgerna av vilka alla diktares mångskiftande dröm-
mar blandas av.” Det monumentala i sådana rader – för att inte tala 
om musten i Joel Petterssons många expressiva folklivsbilder – gör 
honom till en föregångare inom den diktning som Elmer Diktonius 
börjar praktisera i mitten av tjugotalet.

Onnela. Finsk idyll är titeln på Diktonius första prosabok (1925). 
Därförinnan har smakprov på hans ömsom kulspruteknattrande, 
ömsom melodiskt mjuka prosakonst stått att läsa i pressen. Hans 
nidrecension av Jarl Hemmers diktsamling Väntan hösten 1922 är 
ett vulkanutbrott och hans brev vittnar om en raljeringskonst som 
ständigt avvinner språket tidigare oprövade uttrycksmöjligheter. 
Diktonius är en språkets erotoman. ”Hjärtlandet” heter en av idyl-
lerna i Onnela. Den börjar så här:

Ödemark, bakland, avträdesland, hjärtland – här slutar jag, här 
börjar du.
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Vid denna fallfärdiga gärdesgård är gränsen; min tobaksstinkande 
andedräkt och den sjaskiga kravatten kring min hals hädar dig ännu, 
smutsar dig med kulturens ömkliga nidvisor – men de går blott i 
luften, skräller blott som den tomma luften i min mage.

Här börjar du.

Här matar du först ljung åt mina hungriga ögon, lockar med de 
smala kostigarna, vilka bildar de yttersta, tunnaste och kantänka 
ack! så ofarliga trådarna i ditt ogenomträngliga spindelnät. Jag hör 
deras sirensång, mitt blod stiger åt huvudet av deras förledande 
toner: kom hit, kom hit pojke lilla! Vi ser på din näsa, o bokmask 
och ordlekare, att harens och rävens, lodjurets och älgens varma vi-
sitkort vore morjens för dess skälvande nerver. Kom hit du sökare, 
du spejande framtidsjagare – här finns stigar som ingen gått, snår 
som ingen trängt igenom!

Motsättningar, metaforer och metaproblematik – modernismens  
huvudingredienser komprimeras hos Diktonius. Hans prosa är ett 
enda utdraget normbrott balanserande mellan olika ytterlighe-
ter. Den följande prosaskissamlingen Ingenting utkom tre år senare 
(1928). Bland höjdpunkterna i Diktonius tjugotalsprosa märks be-
rättelsen ”Häng dej pojkfan!”. De kringresande akrobatbröderna 
Kalle och Ville Lemminkäinens föreställning bland ”timmerjassarna” 
i obygden blir en studie i massans psykologi. Här demonstreras vilka 
krafter det råa kollektivet kan sätta i rörelse, men även hur syskon-
kärleken kommer till uttryck vid randen av en katastrof. På några 
knappt tillmätta sidor lyckas Diktonius åstadkomma en studie i den 
maskulina tjurighetens och kavathetens psykologi. Berättelsens av-
slutande mening: ”Omkring dem står i en stum svart ring åskådar-
massan, vilken icke heller den förstår något, men i alla fall bligar 
på dem likt en vimmelkantig tjur som fått ett slag i skallen med ett 
vedträ”, fångar i sig upp den mentalitet av eftertankens kranka blek-
het som Diktonius så mästerligt lyckas beskriva. Byn Nurmijärvi som 
Diktonius skildrar blir en arketyp för den tavastländska trögheten, 
men även för det ”under den sävliga ytan kyttande heta lynne” som 
särskilt bland manfolket brusar upp i fylle- och knivslagsmål. Kon-
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trasterna i lynnet svarar väl mot den konstnärliga teknik Diktoni-
us tillgriper i sin prosa. Sviten ”Bilderbok från Nurmijärvi” i Ingen-
ting åskådliggör detta. Kråkan apostroferas som ”en tungsint ballad 
mitt i den lätta lyriken”. Polaritetsprincipen gör sig ständigt påmind 
i Diktonius prosa. Skärningspunkter blir för honom framförallt mot-
satsernas punkter, vilket harmonierar med ett författartemperament 
som pendlar mellan jaguarens blodtörst och bondkattens beskedlig-
het.

Modernismens revoltmentalitet är i flera fall framsprungen ur ett 
inåtvänt lyssnande. Ett inre sökarljus letande efter nya hållpunkter i 
en tillvaro där ingenting är fast möter läsaren hos många av tjugota-
lets frambrytande författare. Hagar Olssons Mr Jeremias söker en illu-
sion nämndes ovan och en närbesläktad bidarattityd återfinns i Rabbe 
Enckells ungdomsprosa. I Tillblivelse (1929) ingår följande scen:

Jag kunde inte sitta inne. En tankeplåga var över mig: jag måste 
göra någonting, komma ifrån mig själv och åter flyta i väg med 
den rastlöshet livet ger upphov till. Jag hade kommit ur banan och 
svängde runt i en virvel. Det var som om jag fullbordat min egen 
bild och länge stått och stirrat på den, oviss om den verkligen mot-
svarade det jag tänkt och avsett, och ju mer jag såg på den, dess 
osäkrare blev jag. Ju mer jag iakttog mig, dess mer förvirrades jag, 
tills detta inbillade fiktiva jag började snurra runt i mitt medvetan-
de, upplösas och ge rum för ett plågsamt tomrum.

Ur ett sådant tomrum föds viljan att våga språnget, att ompröva ti-
digare hållpunkter och gå vidare i nya banor. Det självreflekterande 
berättarjaget i Enckells prosaverk genomlöper en utveckling från ett 
tomrum till en situation som beskrivs i orden: ”Jag känner hur hela 
mitt jag har blivit inringat i en intressesfär som jag inte kan bryta. Jag 
sugs med alla nerver in i den åskådning som bullrar inom mig.” Själva 
uttryckssättet är inte det klaraste, men det är ingalunda målet utan 
färden som är det viktiga. Och i det avslutande stycket i Tillblivelse 
preciseras den dynamiska sökarhållningen: ”Jag måste ständigt skapa 
om mig på nytt för att kunna växa in i den miljö som heter ’verklig-
het’.” Proklamationen rymmer fröet till mycket av den diskussion 
kring frågan om diktens relation till verkligheten som Rabbe Enckell 
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så envetet ägnar sig åt inte bara i sin prosakonst utan också i många 
polemiskt hållna artiklar.

Frågan om modernisterna och verklighetsåtergivningen tilldrar 
sig ett speciellt intresse i ljuset av modernismen som normbrott. 
Joel Petterssons Lemlands Norrby, Elmer Diktonius Nurmijär-
vi och Rabbe Enckells Jorois tillhör modernismens topografika på 
samma sätt som Södergrans Raivola eller Björlings Brunnsparken 
inom poesin. Rabbe Enckell har en prosaskiss kallad ”I Jorois” där 
han tecknar landskapet:

Landskapet har ingen ovanlig eller bestämd karaktär. Allt har här 
stannat vid en liten ansats, de sneda linjerna finna intet verknings-
fullt stöd i varandra, de rinna ut härs och tvärs och avbrytas utan 
att ha nått något samband med varandra. Ingen enhetlig horisont-
linje ramar in landskapet; det är löst ihopfogat av små idylliska 
vyer; skogsdungar och åkertäppor av lämplig storlek för amatör-
fotografier. Men i stället skiftar ljuset över varje enskilt föremål 
i otroligt många nyanser. Det varar aldrig så länge att det hinner 
skapa en hel stämning, det förflyktigas nästan genast och det enda 
som återstår är intrycket av en ständig, glidande förändring, ibland 
hastigare, ibland långsammare, men aldrig med för bjärta över-
gångar. (Quosego 3/1928)

Beskrivningen låter sig läsas som en förtydligande kommentar till 
Björlinguttrycket i inledningen till detta kapitel. Men det viktiga är 
att skiftningarna både i landskapet och i ljussättningen svarar mot 
dynamiken hos betraktaren. Enckells titelval för de två följande pro-
saböckerna Ljusdunkel (1930) och Landskapet med den dubbla skuggan 
(1933) förtydligar detta. Den ständigt glidande förändringen präg-
lar såväl Joroislandskapet som livet och tillvaron.

På samma sätt framstår Diktonius Nurmijärvi och Petterssons 
Norrby i symbios med sin betraktare och skildrare. I den tidigare 
omtalade sviten ”Bilderbok från Nurmijärvi” ingår ett avsnitt ”Häls-
ningar från landet” där Diktonius skriver:

I går kväll unnades mig se den rasande potatisåkern. Ur ådalens 
djup red dess frodiga plantor i vild karriär uppför strandbranten, 
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sprängde rakt in i horisonten i välbevarad stridsordning. Himlen 
var korallröd, sjögrön, gräddgul. Vinden ven och rågen gick i 
vågor. Det dundrade i molnen, och nånstans skedde något. Stolt 
var den rasande potatisåkerns stormiga ritt!

Det liknar ett van Goghlandskap klätt i ord. De monumentala över-
drifterna och krigsmetaforiken påminner om de hårda sångernas 
och de taggiga lågornas diktare. Hos både Pettersson, Enckell och 
Diktonius mytifieras omvärlden och ges en utformning som svarar 
mot livskänslan hos betraktaren.

UrbaniTeT och bildseende 
Motivmässigt är landsbygdsskildringar i stil med dem från Nurmijär-
vi, Norrby eller Jorois inte särdeles representativa för modernismen, 
men de tydliggör prosakonstnärernas sätt att uppfatta omvärlden. 
För läsaren ligger kanske en gatornas och storstadscivilisationens 
modernism närmare till hands än en snöflingornas eller en potatis-
åkerns. Här är Henry Parland ett slående exempel. I Quosegos proval-
bum våren 1928 publicerade han prosaskisserna ”Sakernas uppror” 
och ”Reklambluff ” som lanserar det mondäna livets och de tekniska 
nymodigheternas modernism. I ”Sakernas uppror” skriver han:

Vårt faktiska värde ligger sist och slutligen utanför oss, i det liv 
vi omfattar. Men också tingen ha sin plats i sammanhangen: leva! 
Deras själar (banalt vasa?) vibrera i takt med livet. Och i ju hasti-
gare tempo det går, ju våldsammare bli sakernas livsyttringar.  
De rusar opp, löper till storms mot oss, lokomotiv, bilringar, 
damm-sugare. Liv! vrålar strålkastarn, surrar sönder vårt gnäll  
motorerna. Liv! sjunger telefontrådarna, ringlar vägarnas ångest. 
Liv! liv! liv! Men allt fortfarande snarka vi bakom draperier (vackra 
draperier!) av estetik mänsklighet, mumlande i sömnen att vi  
besegrat livet, stå över detsamma i lycklig okunnighet om sakernas 
rasande anlopp.

Henry Parland står för tjugotalsmodernitetens mest iögonenfal-
lande urbana varianter. ”Autobussen” beskriver han i en prosaskiss i 
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Quosego. ”Motorcykeln” heter ett av hans kåserier i tidskriften Motors 
novembernummer hösten 1929 och i ett ofullbordat kåseri kallat 
”Jazz” konstateras: ”Jazzen är en djävul. Den har gjort oss besatta. 
Den har ingen sentimentalitet, inget medlidande.” Detta kunde vara 
en snabbkarakteristik av Henry Parlands aldrig fullbordade roman-
projekt Sönder. Besattheten och intensiteten präglar denna annor-
lunda kärlekshistoria från det sena tjugotalets Helsingfors, en kär-
lekshistoria som i sin brist på sentimentalitet och medlidande aktivt 
bryter mot tidsskedets emotionellt och romantiskt laddade skild-
ringar; exempelvis i jämförelse med verk som Flicka på irrvägar eller 
En gedigen flicka, båda utgivna hösten 1930 av mycket lästa författa-
re som Margit von Willebrand-Hollmerus och Ingrid Qvarnström.

Undertiteln i Parlands Sönder, ”Om framkallning av Veloxpapper”, 
är i flera avseenden viktig. Den ingående beskrivningen av hur det 
går till att framkalla fotografier spelar rollen av en redogörelse för 
berättelsens utgångspunkter och förutsättningar. Fotografierna – 
och alldeles särskilt porträttet av Amy som är död redan i början av 
berättelsen – sätter i gång ett minnesskred hos författaren-berätta-
ren. Minnesprocessen är inspirerad av Marcel Proust, vilket explicit 
framhävs i berättelsens motto. Parlands bild av berättaren fascinerat 
lutande sig över de framvällande ansiktena i framkallningsskålen är 
belysande för hela romanprojektets koncept. Å andra sidan bibehål-
ler berättaren genomgående ett avstånd till sina gestalter och är mån 
om att objektivera sina intryck. Det är som om Parland vore medve-
ten om en av R.R. Eklunds aforismer i Grått och gyllne (1926): ”Fo-
tografin är ett av de slugaste nivelleringsinstrument som uppfunnits. 
Den har en viss sanning; och denna lilla sanning duperar alla.”

Parland låter sig ingalunda duperas. Han tar fasta på de inslag av 
sanning som passar hans syften i återgivningen av allt det obegrip-
liga omkring honom. Per Stam har i en doktorsavhandling närmare 
granskat Parlands romanprojekt. Han talar om ”faktografi och foto-
grafi” och visar hur författaren i sitt intresse för andra konstarter 
bland annat inspirerats av samtida rysk formalistisk teori. Vid sidan 
av det fotografiska är även det filmatiska i berättelsen påfallande. 
Henry Parlands förtrogenhet med Chaplin, Eisenstein och Keaton 
kommer fram i hans artiklar och essäer om film (främst publicerade 
i volymen Säginteannat). Han är den mest filmmedvetna bland tjugo-
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talets modernister och influenserna från filmen som medium märks 
påtagligt i hans sätt att berätta. Telefonsamtalen i avsnittet ”Tvekan” 
och fokusbytena i ”Plagescen” kan anföras som exempel på detta. 
Både distansen och rörligheten i detta nya medium har uppenbart 
inspirerat Henry Parland. 

Pionjärgenerationen inom modernismens prosa bildar inget en-
hetligt författarkotteri även om flera av de mest aktiva går samman 
i publikationer som Ultra, Quosego och kalendern 1929. John Land-
quists översikt Modern svensk litteratur i Finland från år 1929 utgör 
likaså en tidig och viktig manifestation i den meningen att Söder-
gran, Diktonius, Enckell, Björling och Olsson ges en samlad presen-
tation. Landquist behandlar de nämnda författarna under benäm-
ningen ”expressionister” och ger följande svar på frågan varför ex-
pressionismen hade så god grogrund just i Finland:

Förekomsten i det svenska Finland av en expressionistisk skola, 
som vill tolka den ögonblickliga livsbilden i dess groteska komplex, 
ögonblickets fragment men också längtan bort över denna blan-
dade och osälla tillvaro, må verkligen, såsom uppgivits, ha något 
samband med en känslolivets reaktion i Finland mot de politiska 
ödenas hårda stötar och snabba växling.

Senare tiders modernismforskning bekräftar riktigheten i Land-
quists förmodan. Mycket av det moderna låg i tiden och fångades 
upp av konstnärernas känselspröt. Olof Enckell har beskrivit det 
kosmopolitiska Viborg, där Hagar Olsson växte upp, som en fyrsprå-
kig tummelplats för influenser från de tysk- och ryskspråkiga kultur-
fälten. Och i november 1917 då Hagar Olsson redan hade slagit sig 
ner i Helsingfors och hade två prosaböcker bakom sig skriver hon i 
ett av sina svarta vaxdukshäften:

Det har kommit något nytt i människornas sinnen under dessa för-
bannelsens och välsignelsens tider då alla värden vackla och störta 
samman. Någon hög stor fågel är det, utan namn som redan synes 
pröva sina vingar till flykt upp ifrån isoleringens ring, en hög stor 
fågel i människornas sinnen.
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Insikten om att nu blir morgondagen till formuleras i liknande ton-
gångar av en annan ung kvinna och blivande diktare, Kerstin Söder-
holm, som i sin dagbok i december 1917 antecknar:

Fast allt som nu sker ute i världen är ett spel av de mest gigantiska 
krafter, som någonsin verkat, fast det land, som är närmast inpå 
oss, nu tycks blott som en glödande smältugn, där allt stöpes om 
– eller går under – och vid vars rand mänskorna leva, utan att 
någon där skall vid morgonen veta, om hon vid kvällen längre 
finns till – fast detta allt står för mina ögon, har jag ändå varit i 
stånd till att varje dag på en stund åtminstone flykta undan från 
alltsammans till den värld, som ligger den verkliga helt fjärran, 
diktens och drömmens, det mänskliga jagets innerst egna värld.

Den psykologiskt självrannsakande dagboken fördes från sex års 
ålder nästan ända fram till Söderholms död och betraktades av förfat-
taren själv som hennes huvudverk. Den utgavs postumt under titeln 
Endast med mig själv i två volymer 1947–1948. Det är betecknande 
att frågan om den enskilda människans relation till verkligheten och 
omvärlden kom att bli den mest brännande för Kerstin Söderholm. 
Titeln på hennes första prosabok, novellsamlingen Det var icke verk-
lighet (1930), problematiserar modernismens grunddilemma: kon-
sten och konstens förmåga att återspegla en alltmer mångfacette-
rad tillvaro. På den här punkten är Kerstin Söderholm nära släkt 
med Rabbe Enckell. Spänningen i modernisternas sökande efter nya 
hållpunkter är akut och det ges inga entydiga svar. I ett inlägg kallat 
”Quosegos replik” formulerade Gunnar Björling saken så här:

Vi ställer ej upp en fasthet, en sanning, en väg. Vi ser de tusen vä-
garna, och fakta och impulser. Vi kastas tillbaka i relativitetens 
famn – vi ser ljusgula plommonen, livets omedelbarhet och de in-
dividuella förnyelserna. Men även konflikter. – Förnuft och in-
stinkterna skall hjälpa att se. (Kalendern 1929)

modernisTernas prosa
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modernisterna i kritik  
och deBatt

modernisternas etablering på sin nuvarande framstående 
plats i den finlandssvenska litteraturens kanon var en lång pro-

cess. Där medverkade, förutom de själva, förläggare, kritiker, jour-
nalister, litteraturforskare, stipendie- och prisbeviljande instanser 
och – dock inte i så hög grad som författarna själva hade önskat 
– den läsande publiken.

Utmärkande för den litterära institutionen vid den här tiden var 
att den koncentrerade sig till Helsingfors. Huvudstadstidningarna 
Dagens Press/Svenska Pressen och Hufvudstadsbladet liksom kulturtid-
skrifterna Finsk Tidskrift och Nya Argus hade kritiker som kom från 
den litterära eller akademiska världen, till exempel Gunnar Castrén 
och Arvid Mörne. De besatt en gedigen sakkunskap och en förmåga 
att relatera nyheter till utländska motsvarigheter också då de inte 
direkt uppskattade dem. I landsortspressen däremot skrevs littera-
turkritiken av allmänjournalister och amatörer, när inte böckerna 
gavs direkt åt kåsörerna. Genom hela den modernistiska diktens eta-
bleringsfas, fram till trettiotalets slut, kan man se ett mönster där 
böckerna i allmänhet möter en viss förståelse hos huvudstadskri-
tiken medan de allt som oftast hejdlöst mejas ner i landsortspres-
sen och i kåserispalterna. Undantaget är Gunnar Björling, som ända 
fram till sitt genombrott i Sverige i slutet av fyrtiotalet får uppskatt-
ning endast i den allra trängsta kretsen av modernistiska författare.

Om Edith Södergrans debut Dikter möttes av en viss lättnad hos 
de mer insiktsfulla kritikerna över att den finlandssvenska litteratu-
ren sent omsider fått en motsvarighet till de kontinentala ”-ismer-
na” förändrades situationen när Septemberlyran kom ut 1918. Bokens 
radikala expressionism väckte en pinsam pressdebatt om författa-
rens mentala hälsa, där hon dock försvarades av flera av tidens eta-
blerade poeter. En viktig följd av Septemberlyrans mottagande var att 
Södergran fick kontakt med Hagar Olsson, nybliven litteraturkritiker 

självsTändigheTens Två FörsTa decennier 
1918–1939



141 i Dagens Press. Det blev embryot till den finlandssvenska modernis-
tiska rörelsen. I centrum av denna kortlivade rörelse stod tidskriften 
Ultra och det lilla, avantgardistiska förlaget Daimon, drivet av för-
läggaren och författaren L.A. Salava. Bägge existerade endast under 
hösten 1922, men Salava hann förlägga två modernistiska märkes-
böcker: Elmer Diktonius andra diktsamling Hårda sånger och Gunnar 
Björlings debut Vilande dag. För den svenskt/finskt tvåspråkiga Ultra 
fungerade Hagar Olsson som svensk redaktör. Finsk redaktör var 
dramatikern Lauri Haarla. Tidskriften spelade en viktig roll inte bara 
som manifestation av den unga inhemska modernistiska rörelsen 
utan även som introduktör av internationella strömningar inom ord- 
och scenkonsten. Bland annat ingick en artikel om Walt Whitman 
av Hagar Olsson. Senare introduktörsinsatser var Ungt hav (1923), 
en antologi med modernistiska diktöversättningar av Elmer Dikto-
nius och Hagar Olssons essäsamling Ny generation (1925), där bland 
annat Apollinaire och James Joyce presenterades. I Nya Argus utsattes 
modernisterna – utom Södergran – för polemisk kritik genom hela 
tjugotalet. Den som främst gick in för att överbrygga klyftan mellan 
modernister och traditionalister var Arvid Mörne, som i sina recen-

modernisTerna i kriTik och debaTT

Rabbe Enckell, 
Gunnar Björling 
och Torger 
Enckell foto-
graferade 
av Henry 
Parland utanför 
restaurang Opris 
i Helsingfors 
1928.
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sioner i Svenska Pressen med stort allvar närmade sig den nya littera-
turen och även så småningom tog intryck av den i sitt eget förfat-
tarskap. Omedelbart efter Edith Södergrans död 1923 började den  
modernistika rörelsen splittras. Grovt taget kan modernisterna hän-
föras till två läger. Å ena sidan fanns Södergran, Olsson och Dikto-
nius som utgick från en idealistisk och nietzscheansk idébakgrund. 
Härtill kom att Diktonius var politiskt engagerad, i sin ungdom re-
volutionär socialist, senare socialdemokrat. För dem var dikten vik-
tigast som ett verktyg för att i grunden förändra människan.

En delvis annan riktning representerade Björling, Rabbe Enck-
ell och Henry Parland. De kom att stå för lejonparten av innehål-
let i modernisternas andra tidskrift, Quosego (1928–1929). För dem 
var dikten inte i första hand ett medel för att föra fram appeller och 
idéer, och de intresserade sig från första början mycket mer än de 
andra modernisterna för frågor om diktens form. Diktonius kom 
senare, när hans politiska engagemang svalnade, att omfatta deras 
syn på dikten. Hagar Olsson å sin sida tog som kritiker avstånd från 
Björlings, Enckells och Parlands diktning och hon beklagade Dikto-
nius senare utveckling. Hos dem alla saknade hon den tidiga moder-
nismens idealism och vilja att göra dikten till ett verktyg för förkun-
nelse. Quosego blev i högre grad än Ultra en tidskrift där modernis-
terna publicerade sina egna verk. Den hade inte föregångarens ag-
gressivt offensiva hållning, och politisk radikalism var omöjlig redan 
av den anledningen att den utgavs av det etablerade och konservativa 
förlaget Söderströms.

Kritiken av modernisterna följde i huvudsak två linjer. Å ena sidan 
fanns parodierna och kåsörernas hån som byggde på en ovilja att er-
känna att detta överhuvudtaget var seriös konst. Å andra sidan rik-
tades kritik mot de nya diktarna för att vara kotterikonstnärer, otill-
gänglig för andra än likasinnade. Deras diktning ansågs så subtil att 
den inte hade några förutsättningar att vinna en publik, oberoende 
av sina eventuella konstnärliga förtjänster. Från och med trettiotalet 
accepterades modernisterna småningom inom den litterära institu-
tionen. Någon stor publik vann de dock inte, vilket avspeglas i låga 
försäljningssiffror jämfört med de traditionella poeterna, och också 
i att bruket att regelbundet ge ut poeternas samlade verk upphörde.
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trettiotalets Prosa

Prosan under trettiotalet omfattar få böcker som har över-
levt sin tid – främst är det Hagar Olssons och Elmer Diktonius 

verk – men den innebär ändå en breddning av utbud och genrer. I 
detta kapitel behandlas urbana arbetarskildringar, folklivsskildringar 
med rural betoning och den prosa som författarna skrev inom grup-
peringen Det svarta gardet, som representerade ytterhögern. 

misärskildringar
Den finlandssvenska litteraturen är ”mestadels en medelklasslittera-
tur” som ”företrädesvis handlar om borgerliga medelklassproblem”, 
har litteraturhistorikern Thomas Warburton skrivit. Warburtons 
perspektiv är sekellångt och dess giltighet rubbas knappast av ett 
eller annat avvikande decennium. De relativt talrika finlandssven-
ska misärskildringarna på 1930-talet är ändå en företeelse värd att 
notera. Att man hittar dem just i trettiotalets litteratur är i sig natur- 
ligt. Den internationella depressionen, med börskraschen i New 
York 1929 som ett slags inledande krismarkör, gick inte Finland 
förbi, och därmed inte heller Svenskfinland. Också finlandssvenska 
gårdar tvångsauktionerades och arbetslösheten som under rekord-
året 1932 uppgick till 92 000 personer (ca tio procent av arbets-
kraften) – överskred språkgränsen. Senare tider har sett långt mer 
dramatiska siffror, men då ska man komma ihåg att 1930-talets ar-
betslösa saknade sådant som arbetslöshetspenning, hyresbidrag och 
socialstöd. Det enda sociala skyddsnät som fanns var lågavlönat nöd-
hjälpsarbete.

Också litterära influenser kan ha varit en orsak till att misärskild-
ringen blomstrade. I Sverige var 1930-talet ”proletärromanens” 
tid med författare som Eyvind Johnson, Harry Martinson, Ivar Lo- 
Johansson och Josef Kjellgren. Det finns dock en markant skillnad 
mellan de finlandssvenska och de svenska ”arbetarskildringarna”. Ett 
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viktigt motiv i den svenska proletärromanen är den unge mannens 
stegvisa fjärmning från sin ursprungliga klass, vilket resulterar i ett 
skuldkomplex, en känsla av att ha förrått sitt ursprung. Klassresan, 
i betydelsen en resa uppåt, lyser nästan helt med sin frånvaro i den 
finlandssvenska misärskildringen. Antingen reser man inte alls, man 
tillhör proletariatet och stannar där som till exempel hos Allan Tall-
qvist, eller så reser man neråt, degraderas från ett slags medelklass 
till fattigklass som hos Eric von Schantz.

Kan 1930-talets finlandssvenska misärskildring kallas arbetardikt-
ning? Inte enligt de gängse kriterierna, som utgår från att arbetar-
författaren 1) har proletärt ursprung och är autodidakt, 2) har pro-
letär livsåskådning, 3) har proletär motivkrets, 4) verkar inom sin 
klass och 5) dessutom fyller vissa formella och stilistiska känneteck-
en, som ”uttryckets frodighet, strävhet och slagkraft, språkets frisk-
het, åskådlighet och benägenhet för naturlig, fri formbildning”. De 
finlandssvenska misärskildringarna uppfyller närmast punkt tre om 
proletär motivkrets, däremot är författarnas ursprung sällan prole-
tärt, inte heller livsåskådningen om man ser ett vänsterpolitiskt en-
gagemang som kriterium för detta. I fråga om det litterära uttrycket 
är trettiotalets misärskildring snarast traditionell till formen.

arbeTare och mancheTTproleTariaT
Om Allan Tallqvists biografi vet man inte mycket. Han föddes 1909 
och gav som helt ung ut tre arbetarskildringar för att sedan för-
svinna ur litteraturen. ”Åter är det höst i Helsingfors och allt ter sig 
mörkt och dystert”, lyder den första meningen i Tallqvists debutro-
man Topi från Sörnäs (1930). Vad som följer är en beskrivning av vill-
koren i arbetarkvarteren i östra Helsingfors. Inte bara exteriören, 
gatornas dåliga stenläggning, utan även interiören i hemmen regist-
reras med närmast sociologisk noggrannhet. Här, liksom i Tallqvists 
följande roman Jaska och hans tös (1931) görs miljöns roll i samman-
hanget helt klar. Arbetslöshet och misär går i arv. Fattigdom är något 
man föds in i. Därefter hankar man sig fram med de medel som 
står till buds: prostitution om man är kvinna, illegal spritförsäljning 
om man är man. Romanerna saknar egentliga ideologiska förtecken, 
och i Tallqvists sista roman Stålets sång (1936) är det fliten som an-
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befalls som botemedel mot misären. 
Den fattiga huvudpersonen uppnår 
genom sin duglighet positionen som 
fabriksdirektör och det idealsamhäl-
le som tecknas är närmast korpora-
tivistiskt.

Trettiotalets misärskildringar är 
företrädesvis urbana. Det gäller inte 
bara Tallqvist utan också Torsten 
Hornborgs Slagskuggan (1934) och 
Eric von Schantz i romanerna Vägen 
leder uppåt (1935), Slyngeln Måhrberg 
(1936) och Ny Dag (1937). Margit 
Niininens prosadebut Bakom gall-
ret (1930) utspelar sig i ett fängelse på Skatudden 
i Helsingfors och mellan raderna kan man ana en 
viss tidstypisk anti-urbanitet. Livet spårar lättare ut 
i stadsmiljö: ”– Ä du från landet? – Ja-a. – Va sku 
du alls komma ti stan! Där sir du hur de går.” Även 
Anna Bondestam, som skulle bli arbetarskildringens 
galjonsfigur på finlandssvenskt håll, låter handling-
en i romanen Fröken Elna Johansson (1939) utspela 
sig i Helsingfors. Huvudpersonen, Elna Johansson, 
jobbar på kontor. Romanen öppnar med en skild-
ring av vikten att klä sig snyggt och 
omöjligheten att leva upp till idealet 
med en kontorists lön. Den akade-
miska arbetslösheten på 1930-talet 
var ett nytt fenomen. Tidigare hade 
utbildning alltid varit ett sätt att gar-
dera sig mot fattigdom. Arbetslös-
heten bland de akademiskt arbets-
lösa är ett tema även i von Schantz 
Vägen leder uppåt, som utspelar sig på 
en tidningsredaktion. Det ger förfat-
taren tillfälle att kritisera både för-
finskningen och pressens undfallen-

Ut ur misären. Allan 
Tallqvists huvudperson i 
Stålets sång arbetar sig 
upp från fabriksgolvet 
till rättrådig direktör 
medan huvudpersonen 
i Anna Bondestams 
kontoristroman Fröken 
Elna Johansson beslutar 
sig för att engagera sig 
politiskt efter att ha 
kämpat med låga löner 
och arbetslöshet.
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het mot tidens totalitära högerrörelser. Den amoral som följer i fat-
tigdomens spår gestaltas i Torsten Hornborgs Slagskuggan, en bland-
ning av agenthistoria och allvarlig samhällskritik vars protagonister 
drivs in i spritsmuggling, skumma affärer och utpressning.

prosaisTen dikToniUs
Om större delen av 1930-talets misärskildringar idag är bortglöm-
da, finns det ett lysande undantag, Elmer Diktonius roman Janne 
Kubik (1932) och de två novellsamlingarna Medborgare i republiken 
Finland (1935 och 1940). Att de har erhållit klassikerstatus har att 
göra med litterär kvalitet. De övriga misärskidringarna är sällan 
formförnyande även om inslaget av slang och finska repliker kan 
ses som något nytt i sig. Janne Kubik tar upp ett för tiden högaktu-
ellt tema, inbördeskriget. När romanen kom ut i början av trettio-
talet låg kriget bara ett drygt decennium bakom och hade dessutom 
fått ny aktualitet genom den högerextremiströrelse, Lapporörelsen, 
som vuxit sig stark i Finland och vars främsta mål de facto var att 
slutföra ”frihetskriget” – dvs. att utrota resterna av den röda rörel-
sen från 1918. Janne Kubik beskriver i en serie snapshots en ung mans 
vacklande färd från soldat i röda gardet till illegal spritförsäljare och 
Lappoman i trettiotalets Helsingfors. Av samtidskritiken betrakta-
des huvudpersonen Janne som en moraliskt lågt stående individ, ett 
”kräk” – ett tecken på att också vänsterförfattaren Diktonius insett 
verkligheten bakom den röda rörelsen. Vad Diktonius politiska sym-
patier beträffar är det ändå värt att observera att varken Janne Kubik 
eller de övriga rödgardisterna i texten framställs som attackerande 
part, utan alltid som attackerad, som offer. Det här gäller fångläger-
scenen i kapitlet ”Janne tuggar gräs” lika väl som flykten undan den 
vita offensiven i ”Lasset stjälper”. Sist och slutligen framstår Dik-
tonius rödgardister som både politiskt ofarliga och rätt beskedliga, 
med spriten som sin främsta fiende. Diktonius förklaring till Jannes 
enrollering i gardet är framför allt fattigdom och okunskap, han har 
helt enkelt lurats med. Det är samma ”amoraliska” Janne som i slutet 
av boken blir Lappoanhängare, också nu för pengar. Det finns fog för 
att utläsa Diktonius budskap som riktat inte enbart mot den röda re-
volten utan också mot den vita, mot all form av politisk extremism. 
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Liksom prosadebuten Onnela där Diktonius guidar sina läsare på 
den tavastländska landsbygden med dess pittoreska bondmoror och 
knivhjältar är Janne Kubik också en folklivsskildring. Intressant är Dik-
tonius glidande porträttering av sin huvudperson som unik individ 
och samtidigt representant för en större grupp, där redan namnet är 
dubbeltydigt. Förnamnet är kollektiviserande, en janne bland andra 
jannar, efternamnet särskiljande, erhållet i samband med ett jobb i 
hamnen där Janne lastat stock och inte kunnat redogöra för mängden 
lossat timmer annat än med ordet kubik. I den kommentardel som 
hör till romanen betonar Diktonius sin huvudpersons representati-
vitet. I kapitlet ”Finsk tango” som beskriver hur Janne hugger kniven 
i en konkurrent om kärestan företräder han häftigheten i den finska 
folksjälen. I ”Janne tuggar gräs” betonas att Janne är en av 20 000 
lägerfångar och i en ofta citerad passus ur kommentaren till bokens 
avslutande kapitel ”Lastluckan” skriver Diktonius: ”Hur jag än vänder 
och svänger på dina efterlämnade paltor, (...) kan jag ej utom smut-
sen och krypen finna annat i dem än en nolla, en absolut, klumpigt 
tecknad nolla, antagligen lånad från det långa tal som saknar början 
och slut och heter massan.”

Nyskapande i Janne Kubik är inte bara språket, det är korta and-
hämtningspauser mellan orden, utan också själva kompositionen. 
Romanens andra del är en kommentar, ett slags läsmanual där för-
fattaren förklarar sin huvudpersons agerande utifrån tidshändelserna 
och levererar bakgrundsfakta bland annat om varifrån han hämtat sin 
information. Berättelsen är kontrapunktisk så att harmoniska kapi-
tel om Jannes barndom kontrasteras mot dissonansen i dem som be-
skriver hans senare öden. 

Ett flertal av uppslagen till novellerna i de två samlingarna Med-
borgare är i likhet med Janne Kubik inspirerade av händelser som 
litterärt sett var dagsfärska. ”Ryggtavla” är ett slags fortsättning på 
Lappotemat i den förra boken. ”Omakt” anspelar inte bara på en 
beryktad likstyckning på Malms gravgård i Helsingfors 1931, utan 
också på Adolf Hitlers val till rikskansler 1933. ”Gossen och grim-
man” har bakgrund i ett mord på en ung dräng utfört i Perho i Öst-
erbotten 1931. ”Älgkulan”, som skildrar en bondes självmord utfört 
med älggevär, tangerar 1930-talets ekonomiska depression med tal-
rika gårdsauktioner. Liksom i den övriga misärprosan finns staden 
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med också i Diktonius texter. Novellen ”Josef och Sussan” utspe-
lar sig i Helsingfors, i Tölö, Brunnsparken och ”judelafkorna” vid 
Simonsgatan. I ”Ryggtavla” får man även en inblick i löpsedlarnas 
värld på trettiotalet. Fascisten Einari Kosonen promenerar omkring 
i huvudstadens centrum när ”en vilt skränande skock tidningsgrab-
bar från Hufvudstadsbladets tryckeri på Georgsgatan rusar nedför 
Eriksgatan och skriker: ”Telegrambladet nummer tvåan! Sista nyhe-
terna från Mäntsälä!”

chiTambo
Inte en misär- men väl en mångskiktad tidsskildring är Hagar Ols-
sons främsta roman Chitambo som utkom 1933. I utvecklingsberät-
telsens form förenas psykologi och realistisk samhällsskildring med 
det visionära stråket från Olssons tjugotal som här gör sitt sista 
framträdande. I nuet handlar Chitambo om den psykiska kris som 
Vega Dyster, romanens kvinnliga huvudperson i medelåldern, råkar 
in i. De tillbakablickande avsnitten skildrar hennes uppväxt i Hel-
singfors under åren kring sekelskiftet.

Läst i samtidsperspektiv innehåller Chitambo flera aktuella idé- 
och tankeströmningar, gestaltade i den välavgränsade lilla värld som 
utgörs av Vega Dysters hemmiljö i en villa i Helsingforsstadsdelen 
Gräsviken. Här finns dagdrivarmentaliteten: en känsla av melanko-
li som föds ur en riktningslös handlingsdrift och som vänds i ironi 
när självreflektionen drivs till det yttersta. Denna ”dekadens” blev 
något som Olsson kom att motarbeta i hela sin verksamhet. I Chi-
tambo skildras detta som ett tillstånd både i Vega Maria själv och i 
det sällskapsliv som pågår hos modisten Mildred Jonsson, en famil-
jebekant som Vega till en början beundrar högt för att hon är yrkes-
verksam och ogift. Det herrsällskap som om kvällarna samlas för att 
dricka och dansa hos Mildred Jonsson står i kontrast till den sinistra 
krets Vega Dysters far omger sig med i sitt arbetsrum. Här samlas 
några män kring profeten Doktorn, som predikar frihet, jämlikhet 
och socialism i form av återgång till naturen med avsikten att skapa 
en enkönat manlig gemenskap där man ska leva i enlighet med Dok-
torns läror, som senare visar sig vara en bluff. Det är en gestaltning 
av folkagitationens Finland under seklets första decennier, då de nya 
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idéerna om jämlikhet och socialism ofta spreds och togs emot som 
frälsningsläror.

Chitambo är psykologiskt framsynt i sin diskussion om vad upp-
växt och frigörelse innebär. Vega Maria vinner riktning för sitt liv 
redan i tonåren då skådespelerskan Ida Aalberg ger henne en ros 
efter ett gästspel med Ett dockhem på stadens teater. Gesten får av-
görande betydelse och Vega Maria besluter sig för att ägna sitt liv åt 
kvinnosaken. Hon får kärlek och blir självständig, men bryter trots 
det samman. Först då hon inser att hon måste uppnå något utöver 
en framgångsrik lösning på det familjedrama med inkompatibla för-
äldraförebilder, som utspelar sig inom henne, finner hon sig själv 
på riktigt. Frigörelseskildringen fungerar också allegoriskt. Olsson 
beskriver samtidigt hur det självständiga Finland kom till och vilka 
omkostnader processen förde med sig.

Folklivsskildringen
Under 1900-talets fyra första decennier blev folklivsskildringen en 
populär genre och allmogen ett omtyckt motiv i den finlandssven-
ska litteraturen. Det finns många förklaringar till allmogetemati-
kens spridning efter sekelskiftet. Den svenskspråkiga befolkningen 
var både geografiskt splittrad och socialt uppdelad. I språkstridens, 
förryskningshotets och den pågående samhälleliga moderniserings-
processens korstryck var det viktigt att söka och hitta en finlands-
svensk etnisk och nationell identitet. Folklivsskildringen kan läsas 
som en form av etnisk självanalys: vad är finlandssvenskhet, vilka är 
dess hotbilder och överlevnadsstrategier? Folklivsskildringens främ-
sta insats i den finlandssvenska litteraturen blev att lyfta fram den 
svensktalande landsbygdsbefolkningen på den litterära scenen. Att 
genren så medvetet riktade uppmärksamheten mot finlandssvensk-
hetens perifera landskap kan ses som ett försök att dels förstärka den 
bortglömda allmogens självkänsla, självkännedom och etniska iden-
titet, dels öka de högre ståndens kunskaper om allmogen. 

Folklivsskildringens frodiga allmogeporträttering kan också läsas 
som ett försök att utvidga samtidens stereotypa bild av landets 
svenskspråkiga som förmögna, aristokratiska och maktfullkomliga. 
Nybyggar- och torpartematiken introducerades redan på 1880-talet 
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av Oscar Behm och Anders Allardt och vidareutvecklades på 1900-
talet av ett flertal författare. I Hugo Ekhammars roman Under torpar-
solen (1922) beskrivs torparfamiljens liv som en ändlös rad dagsver-
ken på en nyländsk herrgård. Godsägaren behandlar sina träget ar-
betande torpare som djur och den skuld som torparna ådragit sig 
för rätten att bruka torpet minskar inte. Endast ett fåtal av torparna 
kunde skriva och bokföra sina dagsverken. Enligt Ekhammars roman 
vågade man av rädsla för att bli vräkt från torpet inte kräva sin rätt.

Ett genomgående tema i folklivsskildringarna från sekelskiftet 
fram till 1940-talets slut är att de uppmärksammar de svensktalande 
lägre samhällsklassernas svåra liv: det hårda arbetet, fattigdomen, 
hungern, sjukdomarna och de talrika dödsfallen. Sally Salminens 
roman Katrina (1936) berättar om en österbottnisk bonddotters liv 
som fattig sjömans- och statarhustru på den feodalt styrda ön Torsö 
på Åland. Medan männen seglar arbetar kvinnorna hos de förmögna, 
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jordägande sjökaptenerna. Statarfamiljernas  över-
levnad hänger på kvinnornas förmåga att, obero-
ende av barnsängar och sjukdomar, arbeta hårt 
året om. De giriga arbetsgivarna erbjuder endast 
sparsamma ransoner av mat och ull åt de fattiga 
och jordlösa statarna som ersättning för det slit-

Sally Salminens (t.h.) Katrina 
byggde på kombinationen av en 
stark kvinnlig hjältinna och en 
tillbakablickande, lantligt 
konservativ miljö. Senare tog 
Anni Blomqvist (t.v.) upp detta 
mönster i sina romaner om  
Maja på Stormskäret.
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samma arbetet. I skuggan av statarskapet tvingas Katrina accepte-
ra att hennes barn inte tillhör henne, utan redan tidigt har stämp-
lats som kaptenernas egendom. Hon är blott en i raden av ”trasi-
ga, hungriga, okunniga kvinnor” som ”trampa fram på den mörka 
väg de kallade för livet och föda barn, tallösa barn, som aldrig voro 
barn utan köpta slavar redan innan de sett dagens ljus, ja, innan de 
vaknat i moderlivet var deras öde avgjort att arbeta på en jord, i 
vilken de ingen del hade”. Men Katrina är, de nedslående underto-
nerna till trots, framför allt en roman om styrka, anpassningsförmå-
ga och kärlek. Den stolta Katrina trotsar såväl den hårda naturen, 
de åländska traditionerna som öns ståndsindelning och könsstruk-
tur. Hon röjer sig en egen plats i bysamhället. Katrina vann 1936 en 
stor nordisk romanpristävling och blev en enorm kommersiell succé 
som översattes till över tjugo språk. Romanen var Sally Salminens 
debutverk, som hon skrev medan hon arbetade som hembiträde i 
New York. Invandrarflickan som blev prisbelönt författarinna väckte 
stor uppmärksamhet.

den hoTade svenska jorden
Svenskbygdens framtid debatterades livligt under 1900-talets fyra 
första decennier. Av författarna deltog framför allt Arvid Mörne i 
diskussionen. Han varnade för svenskbygdens långsamma förfinsk-
ning och död och kritiserade hårt den finlandssvenska överklassens 
oförmåga att ta hänsyn till den svenskspråkiga landsbygdsbefolkning-
en och arbetarklassen. Mörne ansåg, liksom Ture Janson i romanen 
De ensamma svenskarna (1916), att ett av villkoren för finlandssvensk-
hetens överlevnad var att förstärka allmogens och arbetarklassens 
språkliga identitet som hotades av förfinskning. Detta kunde enligt 
Mörne och Janson förverkligas endast genom att väcka överklassens 
intresse för frågan. Folklivsskidrarna hittade det ”äkta” finlandssven-
ska folket – en allmoge, vars existens försvårades eller tillintetgjor-
des av den samhälleliga moderniseringsprocessen, förfinskningen 
och den svensktalande överklassens brist på etnisk solidaritet – på 
den svenskspråkiga landsbygden. Författare som Arvid Mörne (Den 
svenska jorden, 1915), Oscar Behm (Nödtider och brytningsår, 1922), 
Gustav Alm (Fångstmän, 1924), Anders Allardt (Ottesfolket, 1940) och 
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Helle Hellberg (Livet, det är viktigt, 1943 och Neckermans, 1944) be-
skriver utförligt hur folkbildningsintresset, jordbrukets mekanise-
ring samt tegelfabrikernas, sågarnas, mejeriernas och mjölknings-
maskinernas intåg förändrade livet i svenskbygderna. Folkbildning-
en diskuterades livligt. Om Anna Åkesson i Under traditionens välde 
(1911) beskrev studentmössan som en symbol för socialt avancemang 
och framgång är Mörnes bild i Den svenska jorden betydligt dystrare. 
Huvudpersonen, bondestudenten Faste, alieneras från sin hemmil-
jö men accepteras inte heller i de urbana universitetskretsarna. När 
hans hemgård riskerar att falla i markspekulanters händer lämnar 
han sitt liv i staden och återgår till jordbruket.

den hoTFUlla moderniseringen
I Finland var den sociala moderniseringsprocessen inte i lika hög 
grad en urban företeelse som i det övriga Europa. Att fabrikerna, 
inte minst trävaruindustrin, byggdes ut på landsbygden kom att bli 
riktgivande för den finskspråkiga litteraturen. Landsbygden och 
landsbygdens befolkning förblev långt in på 1900-talet den finska lit-
teraturens centrala litterära motivkrets. Den ideala finskheten kom 
att sammansmälta med agrar livsföring, städernas och stadskultu-
rens långsamma och oundvikliga tillväxt till trots.

Också den finlandssvenska folklivsskildringen omhuldade lands-
bygden som motiv. Här, liksom i den samtida realistiska finska litte-
raturen, får landsbygden ofta representera en förgången idyll, som 
förändrats eller ifrågasatts av den moderna världen. Det agrara livet 
utmärks av traditioner, gemenskap, naturlighet samt moralisk och 
fysisk sundhet. Dess onda motsats, staden, blir ett emblem för den 
moderna tiden. Till skillnad från det trygga lantlivet får stadskultu-
ren stå för betänklig individualism, rotlöshet och ensamhet liksom 
för fysiskt och moraliskt förfall.

Motsättningen mellan landsbygd och stad, det förflutna och nuet, 
är ett återkommande motiv. Arvid Mörnes novell ”En båt och en 
stuga” (Strandbyggaröden III. Från fjärdarna, 1917) komprimerar mot-
sättningen mellan landsbygdens sunda livsföring och stadslivets 
osundhet i en kamp på liv och död då en ung kvinna tvingas välja 
mellan ett hälsobringande liv i skärgården och kärleken i staden. 
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Motsättningen mellan det orena stadslivet och det sunda lantlivet är 
ett av huvudmotiven också i Rut Forsblom-Sandmans roman Hän-
derna (1946), liksom i Elsa Marttilas roman Men somt föll i god jord 
(1944). I den finlandssvenska folklivsskildringen har stadslivet dess-
utom en etniskt hotfull aspekt. Samtidigt som staden lockar med 
bildning, arbete och ökad levnadsstandard, lösgör den landsbygds-
befolkningen från dess språkliga identitet och etniska rötter, vilket 
leder till förfinskning. Detta är ett viktigt motiv till exempel i Jacob 
Tegengrens artikelsamling Gulnade blad (1922). Moderniteten och 
urbaniseringen är återkommande och till synes olösliga problem i 
den finlandssvenska litteraturen under hela 1900-talets första hälft.

krisen och liTTeraTUren på TreTTioTaleT
Efter 1920-talets anda av optimism, framtidstro och öppna fönster 
mot Europa i den unga republiken ändrades det intellektuella kli-
matet under trettiotalet. Efterkrigsårens vidsynthet, nyfikenhet och 
sökande övergick alltmer i en atmosfär av ledarkult och reaktion. I 
spåren följde politisk polarisering. Arbetarrörelsen som fört en tyn-
ande tillvaro nedtryckt efter inbördeskrigets nationella trauma bör-
jade pocka på ny uppmärksamhet. Demokratin hade för många på 
den borgerliga sidan visat sig småskuret ineffektiv. Ledan över par-
tikäbbel, språkstrid och egennytta var utbredd. Ett av mellankrigs-
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Det mest spektakulära 
uttrycket för tidens 
högermobilisering var 
bondetåget till Helsingfors 
i juli 1930, här på Senats-
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tidens många tecken var undergångsvisioner och pragmatism à la 
Oswald Spengler och Egon Friedell, jämsides med uttalat förakt för 
demokrati och liberalism. Tidens lösen för många intellektuella var 
en apologi för maktpolitik och starka män. Dessa nya auktoritära 
ledare hade redan hunnit materialisera sig i kött och blod på konti-
nenten. Samtidigt gjorde sig en mer isolationistisk fosterländsk atti-
tyd allt mer påmind. Nationella värden sattes i högsätet, inte minst 
inför omvärldens begynnande upprustning. År 1928 kom ett första 
varsel om den uppseglande världsomfattande depressionen. Somma-
ren 1930 slog den högerradikala Lapporörelsen ut i full blom. Våren 
1932 kom med det högerextremistiska Mäntsäläupproret och Kreu-
gerkraschen i grannlandet i väst. När Lapporörelsen efter Mäntsälä- 
upproret ombildades till IKL (Isänmaallinen kansanliike, Fosterländ-
ska folkrörelsen) och kort därefter upptog Akateeminen Karjala-
Seuras purfinska program stod den svenskspråkiga extremhögern 
plötsligt isolerad – både från sin svenskspråkiga majoritet och den 
finska höger som den hade allierat sig med sedan 1918. (Se även 
”Språkstrid och högerextremism s. 86)

akTiva sTUdenTFörbUndeT – deT svarTa gardeT
Våren 1931 hade de svenskspråkiga högerradikalerna bildat A.S. 
– Aktiva Studentförbundet. Denna politiska klubb kom att rymma 
medlemmar från hela den extremistiska högerskalan med nazistis-
ka och fascistiska inslag. Dess husorgan blev senare tidningen Svensk 
Botten. Aktiva Studentförbundets stora majoritet med bankdi-
rektören P.H. Norrmén och förläggaren Bertel Appelberg i spet-
sen kom att arbeta för ett auktoritärt och hierarkiskt samhälle. En 
rad av medlemmarna hade litterära ambitioner och var knutna till  
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Söderströms förlag under Bertel Appelberg – de kom inofficiellt 
att kalla sig själva Det svarta gardet. I gruppen ingick Göran Ste-
nius, Herman Gummerus, E.R. Gummerus, Tito Colliander, Jarl 
Gallén, Bertel Gripenberg, Johan Christian Fabritius, Torsten G. 
Aminoff och Lorenz von Numers, för att nämna de mer namnkun-
niga. Skriftställaren och demagogen Örnulf  Tigerstedt kom att 
tjänstgöra som ”de svartas” egen kulturfilosof.

De svartas grundsyn var högerauktoritär. De beundrade mycket 
inom de fascistiska och nazistiska rörelserna men såg dem i grund 
som plebejiska och vulgära; dessa rörelser var däremot nödvändiga 
allierade mot bolsjevismen. Gruppens världsbild, som annars i allt 
väsentligt var fast rotad i en förgången tids hierarkiska och elitära 
samhälle, radikaliserades troligen av att man inom gruppen starkt 
upplevde det överhängande röda hotet. Den stora europeiska kon-
flikten under 1930-talet och förövningen till andra världskriget blev 
det spanska inbördeskriget. En jämförelse mellan det intellektuella 
etablissemanget i Finland och Sverige pekar på stora skillnader i kul-
turellt debattklimat. Medan man i Sverige får leta med ljus och lykta 
efter någon som ställde sig på Francos sida bland landets författare 
och skriftställare, gjorde inte bara den yttersta högern i Finland en 
jämförelse med 1918. De röda i Spanien och de röda i Finland jäm-
ställdes i vida borgerliga kretsar, inte bara av det svarta gardet.

Litterärt betydande av dessa författare var Göran Stenius och Tito 
Colliander. Stenius debuterade 1934 med romanen Det okända hel-
gonets kloster. Här, liksom hos flera andra samtida författare obero-
ende av politisk övertygelse, kan man tala om en fascination inför 
gränskarelen och det ryskt ortodoxa kulturarvet i öster. Till exem-
pel Olof Enckell och Hagar Olsson hör till dem. Denna tidsström-
ning, av Yrjö Hirn döpt till karelianism, hade starkt romantiska un-
dertoner och kom att bli en nordisk utlöpare av tidens allmän- 
europeiska vurm för det exotiska i tid och rum. En del av detta mel-
lankrigsintresse för Karelen bottnade i beundran för Edith Söder-
gran och hennes isolerade liv i Raivola på Karelska näset. Ett visst 
släktskap med den samtida rikssvenska primitivismen kan inte heller 
uteslutas. Likaså kan man peka på landskapets mytiska värden som 
den finska folksjälens och Kalevalaeposets vagga samt dess utsatt-
het under sekler av gränskrig. Kanske även Viborgs och den karelska  
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rivierans kosmopolitiska karaktär under mellankrigstiden spelade 
in. Stenius roman Det okända helgonets kloster utspelar sig i ett fjärran 
och exotiskt öde Karelen. Dess moral är att legenden eller myten 
besitter ett högre värde än vad rationalism, materialism och veten-
skap någonsin kan erbjuda. Här liksom hos Tigerstedt är det den li-
berala friheten, fördomsfriheten och framåtskridandet som avteck-
nar sig i skottgluggen. 

Stenius karaktärer brister något i psykologisk skärpa och blir mer 
av ideologiska schackpjäser än personer av kött och blod. Detta blir 
tydligast i dialogen. Men belästheten och fantasin i miljöteckning, 
den konstnärliga gestaltningsförmågan och stilens orginalitet är inte 
att ta miste på. I Hungergropen (1944), som inleder en romantrilogi, 
blir vi åter förpassade till den yttersta karelska utpost där civilisation 
och vild otämjd natur möts. Ett exotiskt, romantiskt landskap, inte 
olikt James Fenimore Coopers vildmarksscenerier målas upp. Män-
niskoskildringen är nu avgjort mer psykologiskt trovärdig och boken 
är rik på färgstarka och underhållande episoder skildrade med hel-
gjuten kraft. Skildringen fortsätter, nu i försvagad form, i Fästningen 
(1945), åter en symbol för utposten – i detta fall det kosmopolitiska 
Viborg och i sista delen Brödet och stenarna (1959).

Dessförinnan publicerade Stenius romanen Klockorna i Rom (1955). 
Han hade liksom vännen Jarl Gallén konverterat till romersk kato-
licism redan på 1930-talet och under en tioårsperiod var han fin-
ländsk chargé d’affaires vid Vatikanen. Det var erfarenheter från vis-
telsen i Rom som utgjorde fond till bokens pittoreska miljöskild-
ringar och religiösa problematik. Stenius rör sig hemtamt i patinerat 
dammiga klosterbibliotek, enkla helgedomar och pråliga katedraler. 
Ett botgöraravsnitt i det abruzziska bergslandskapet utgör romanens 
suggestiva peripeti – inte utan parallell till Tito Collianders proces-
sionsscen i Korståget. Huvudpersonen Thomas Cinnelius är en fin-
ländsk konvertit, en karelsk sökare med rikssvenska rötter. Nordiskt 
otillgänglig och kärv står han fjärran en ibland ytlig, ibland tilltagan-
de värdslig och rationell katolicism. Bokens svaghet är bifigurernas 
diffusa personteckning och dialogen, som ofta blir alltför ordrik och 
konstruktivt intellektuell. Men just idédebattens tema är samtidigt 
dess styrka, jämte den innerliga tonen och den oerhört initierade 
och fängslande skildringen av folkets Italien. Hyperborén Don Tom-
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maso överger en karriär i det påvliga 
statssekretariatet och söker sig gradvis 
tillbaka till den äkta katolicismen, till 
dess kärna urkristendomen, vilket för 
Stenius var dess mysticistiska dimen-
sion. I fåraherdarnas och pilgrimer-
nas otillgängliga land finner den forne 
konstvetaren, vägledd av den gamle, 
fromme padre Barnaba, det han söker 
i kärleken till det levande sakramen-
tet i nattvarden. Här finns den symbo-
liska mystiken, omvandlad i den äkta 
tron, ostörd av dogmer, trosartiklar 
och överkultiverad fernissa. I romanen 
fanns en sund kritik mot värdslighet 
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och rationell diplomati i den Heliga 
stolens värld framförd av en innerlig 
och övertygad nordeuropeisk katolik. 
Inte minst denna problematik gjorde 
romanen till en betydande internatio-
nell framgång, med översättningar till 
en rad europeiska språk. Bara på tyska 
kom den i sex upplagor. En liknande 
religiös problematik präglad av huvudpersonens skeptiska sökande 
möter i Bronspojken från Ostia (1974).

TiTo colliander
Den finlandssvenska författare som mest brukar förknippas med kar- 
elianismen och det ortodoxt ryska är Tito Colliander. Uppväxt i 
Ryssland, i dåvarande S:t Petersburg, senare Petrograd, kom Col-
lianders familj som utblottade flyktingar till Finland 1918. Debuten 
En vandrare (1930) var en vag samling prosastycken. Därefter följde 
några romaner: Småstad (1931), Huset, där det dracks (1932) och be-
rättelsen Taina (1935) med karelska motiv från Näset och Terijoki-
trakten. Det var de utstötta, vrakspillrorna och de trasiga – flykting-
ar i andlig och bokstavlig mening – som intresserade Colliander, det 

Karelianism och katolicism; 
Göran Stenius Det okända 
helgonets kloster spänner 
mellan det fattiga och 
exotiska Karelen på 1700- 
talet och en konvertit i 
samtiden som kämpar  
med teologiska problem.
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sant mänskliga i Dostojevskijs efterföljd. Expressivt uttryckt med-
känsla möter i Collianders psykologiskt alltmer inträngande skild-
ringar, dock har språkrytm och satsmelodi ibland svårt att bära.

Collianders genombrottsroman blev Korståget (1937), en berät-
telse med starka självbiografiska drag om den petersburgskt fin-
ländske konvertiten Tomas. Den sammanföll med författarens egen 
omvändelse till den grekiskortodoxa kyrkan. Även här är lidandets 
och lidelsens problematik satt i centrum. Den mördade barndoms-
vännen Boris vackra, allvarliga helgonlika Raskolnikovskepnad för-
följer Tomas: ”Boris svarta skjorta och mörka benkläder flöt ihop 
med dunklet i dörröppningen, endast händerna och det bleka, svagt 
skäggiga ansiktet med de djupa ögonhålorna stack fram.” Genom 
ett missförstånd mellan Tomas och Boris har den sistnämnde blivit 
lynchad och massakrerad av en uppretad folkmassa. Hans död ter sig 
meningslöst grotesk och Tomas förföljs av skuld tills han under en 
påskprocession många år senare igenkänner Boris ansikte i den cen-
trala Kristusbilden. 

Tomas växer i romanen ut 
till en mycket sammansatt män-
niska som övertygar i sin nakna 
uppriktighet. I de följande rom-
anerna, Förbarma dig (1939) och 
Grottan (1942), fördjupar Col-
liander sin mänskliga tematik 
kring skuld och förnedrings- 
och pånyttfödelselängtan bland 
vinddrivna existenser i mellan-
krigstidens Helsingfors.
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Det första intrycket är att Tito Colliander i grund och botten var 
ointresserad av politik. Men bilden är inte helt utan komplikationer. 
I mitten av 1930-talet intensifierade tyskarna sin propaganda i vad 
de såg som sina germanska broderländer. Propagandaorganisationen 
Nordische Gesellschaft inbjöd årligen nordiska författare till Tra-
vemünde för att de skulle få möta nazistiska kollegor. I Glimtar från 
Tyskland (1934) har Colliander på ett naivt sätt skildrat det idyllis-
ka livet under de nya makthavarna i den fridfulla tyska östersjöpär-
lan. På fullt allvar påstås här att SA- och SS-män får lära sig att vål-
dets tid är förbi. Man frågar sig hur en intellektuell som Colliander 
kunde duperas så vid en tidpunkt när Mein Kampf hade varit tillgäng-
lig i flera år på svenska. En annan inbjudan 1936 resulterade i Olavi 
Paavolainens omdiskuterade Kolmannen valtakunnan vieraana (Som 
gäst i Tredje riket) och i Göran Stenius Femte akten. Litterär resa genom 
det yngsta Tyskland. Finlandssvensken Stenius hade ett betydligt mer 
okomplicerat förhållande till nationalsocialismen än Paavolainen. 
Titeln alluderar på Fausts femte akt, och hans beundran för tyskar-
nas Triumph des Willens är inte att ta miste på. Det var formviljan 
och disciplinen som imponerade mest på Stenius, som totalt, undan-
taget smärre reservationer, ställde sig positiv till Hitlers Tyskland. 
För Colliander inledde omvändelsen vid tiden för Korståget 1937 en 
ny period i författarens liv som ledde till den ortodoxa tron. Men 
faktum är att han fortsatte skriva artiklar med politisk udd i Svensk 
Botten och senare även i den ökända svenska Dagsposten, som beta-
lades med tyska medel. Tillsammans med V.A. Koskenniemi och  
Tigerstedt deltog Colliander under fortsättningskriget i Europä-
ische Schriftsteller-Vereinigung – ett av Goebbels större projekt på  
kulturens område. Han hade dessutom en stadig inkomst från en tysk 
pressagentur i Lübeck som han levererade noveller och artiklar till 
under kriget. Hans brev till Örnulf Tigerstedt och Bertel Gripen- 
berg under fortsättningskriget vittnar snarast om en ökad beund-
ran för Hitler. Just de här sakerna minns Tito Colliander inget av i 
sina memoarer. Några passager vittnar ändå om att hans förblindelse 
inför den elektrifierande hänförelse och prakt nazismen utstrålade 
knappast var någon tillfällighet.
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teater och drama  
Före krigen

den finlandssvenska teatern var länge en språkfråga. Både 
ledande personer inom teatrarna och städernas borgerliga publik 

betraktade den finlandssvenska munarten som omöjlig på scenen, 
utom möjligen i komiska sammanhang. Scenspråket var rikssvenska, 
skådespelarna kom från Sverige och de finlandssvenskar som ville stå 
på scenen fick ofta söka sig till den finskspråkiga teatern som sedan 
grundandet av den finska Suomalainen teatteri 1872 befann sig i stark 
utveckling. Först 1916 lyckades förespråkarna för finlandssvenskt 
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scenspråk med knapp majoritet få igenom sina krav i Garantiför-
eningen för Svenska Teatern i Helsingfors. Bland de finlandssvenska 
författarna var intresset för att skriva dramatik stort under de första 
tjugofem åren av 1900-talet för att sedan mattas av. Här var språket 
inte ett hinder – författarna valde i allmänhet en språkneutral miljö 
och använde svenskt högspråk. En del av dessa pjäser spelades även 
i Sverige.

I teaterhistorien är 1894 ett märkesår. Då grundades Svenska in-
hemska teatern där alla skådespelare och teaterchefen Anton Franck 
var finlandssvenska. Den inledde sin verksamhet som turnerande 
teater på landsorten innan Åbo så småningom blev dess huvudort. 
År 1919 togs dess plats av den fortfarande verksamma Åbo svens-
ka teater.  I Helsingfors grundades 1899 den finlandssvenska scenen 
Folkteatern. Denna hade en viktig funktion genom att bredda publi-
ken utöver det smala överklasskikt som besökte Svenska Teatern. Från 
och med 1907 spelade Folkteatern i Svenska teaterns hus och 1913 
sammanslogs de två teatrarna. 1916 blev de Finlands svenska natio-
nalscen, en teater som skulle spela på finlandssvenska. Detta förut-
satte en teaterutbildning på svenska i Finland. 1908 hade Svenska tea-
terns elevskola inrättats. Den som där ansvarade för språkfrågan var 
Nicken Rönngren, sedermera Svenska teaterns chef 1919–1954. När 
Svenska Teatern slutgiltigt ”nationaliserades” 1916 tillsattes en spe-
ciell arbetsgrupp, en kommitté för språkrensningsarbete, med bl.a. 
språkforskarna Hugo Bergroth och Hugo Pipping som medlemmar 
och med Nicken Rönngren som sekreterare. Gruppen kom med ett 
förslag om det finländsk-svenska scenspråkets normering och därmed 
blev Svenska Teatern och dess teaterskola ett slags normanstalt, såsom 
nationalteatrar uppfattades även på många andra håll. Den ledde till 
en koncentration av den svenska teaterutbildningen till södra Finland 
och Helsingforstrakten – de dialektala svårigheterna för i synnerhet 
österbottningar var ofta ett hinder för rekrytering.

dramaTiken
Under 1900-talets första decennier prövade de flesta författare av 
betydelse lyckan som dramatiker. Bland dem kan nämnas Hjalmar 
Procopé, Mikael Lybeck, Arvid Mörne – ovanlig genom sina expe-
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riment med vardagligt talspråk –, Runar Schildt, Jarl Hemmer och 
Hagar Olsson. Procopé fick en framgång med Belsazars gästabud på 
Svenska Teatern 1905. Det bibliska motivet gjorde på ett tidstypiskt 
sätt att frågan om språket kunde skjutas i bakgrunden, samtidigt som 
motivet, judarnas babyloniska fångenskap, förde fram ett dolt poli-
tiskt budskap om ett folk underkuvat av en främmande makt. En bi-
dragande orsak till framgången var Jean Sibelius musik, som över-
levt pjäsen. Sibelius var en flitig kompositör av scenmusik och hans 
främsta avnämare var just Svenska Teatern. För den skrev han sex av 
sina tio mer betydande teatermusikparti-
tur. Procopés viktigaste och sista verk för 
scenen är Medaljongen (1922), en historisk 
pjäs från krigsvintern 1808 med väl karak-
teriserade figurer och utmärkt tids- och 
miljöskildring. Temat är tidigare genera-
tioners felsteg och deras inverkan på nyare 
generationers liv. Pjäsen nådde spridning 
också utanför den finlandssvenska teatern.

Mikael Lybeck debuterade som drama-
tiker först 1908 vid 44 års ålder och Ödlan 
är en sällsynt mogen debut. Pjäsen äger 
släktskap med Maurice Maeterlinck och 
Henrik Ibsen, och innebär att finlands-
svensk dramatik för första gången frigör 
sig från naturalismens tvångströja. Hand-
lingen är romantiskt laddad, med hemli-
ga bakgrundsmotiv, ärftlig skuld och en 
kamp mellan tre ungdomar med släktgår-
den Eyringe i bakgrunden. Pjäsen är högst 
dramatisk men har också lyriska kvaliteter 
och stor musikalitet i språket. Även denna 
gång komponerade Sibelius musiken. Ak-
tuella motiv tas upp i Lybecks två pjäser 
Dynastin Peterberg (1913) och fortsättning-
en Den röde André (1917) där idylliskt liv 
i Finland bryts mot förvecklingar vid det 
ryska kejserliga hovet och i revolutionens 
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kaos. Bägge pjäserna spelades framgångsrikt i Finland 
och Sverige. Bror och syster (1915) är ett intimt realis-
tiskt drama i Ibsens efterföljd om livslögn och dröm-
men om ett annorlunda liv. 

På tjugotalet steg två viktiga dramatiker fram: Runar 
Schildt och Hagar Olsson. Schildt skrev under 1922 och 
1923 tre betydande pjäser förenade av att personerna 
rör sig i dödens närhet. De var Galgmannen, Den stora 
rollen och Lyckoriddaren. Galgmannen är en enaktare med 
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en knapp timmes speltid, mästerlig i sin helstöpta form och strama 
dialog. Det är en Faust-historia: galgmannen är en träbit som bara kan 
säljas billigare än den köpts. Den ger sin innehavare framgång men 
den som dör med den i sin ägo är försvuren åt djävulen. Här ägs den 
av överste Toll som köpt den för ett sandkorn. Frågan som ställs är 
vem som kan betala mindre? Den stora rollen är en betydligt mer om-
fattande pjäs med motiv från inbördeskriget 1918 som bygger vidare 
på Schildts novell ”Armas Fager”. Till Den stora rollens viktigaste in-
gredienser hör den välfångade miljön och dialogens mångtydighet. 
Schildt visar sitt mästerskap i att karakterisera en människa med hjälp 
av språket – till och med på tidstypisk Helsingforsslang. Inte fullt lika 
lyckad är Lyckoriddaren som rör sig i ett abstrakt högborgeligt skikt 
och tar upp falskspel och ära. 

Hagar Olssons bana började 1918 med posten som teaterkritiker 
i Dagens Press, där hon var den viktigaste introduktören av ny teater 
i Finland. Bland namn som hon förde fram fanns Pär Lagerkvist,  
Pirandello och O’Neill. Tidens nerv darrade också i Hagar Olssons 
tidigaste skådespel. På den punkten har hon ingen motsvarighet i fin-
landssvensk dramatik. I Hjärtats pantomim (1928) är temat den vulgä-
ra materialismens förbannelse, S.O.S. (1928) är en flammande freds-
predikan där giftgaskrigets fasor och politikens förlamning gisslas 
och Det blåa undret (1932) en varning för den framväxande fascismen 
och för den polarisering som 1930-talet innebar, men också en pjäs 
om generationsmotsättningar. Särskilt i de två första pjäserna var de 
expressionistiska elementen viktiga. Sin följande pjäs, Lumisota (Snö-
bollskriget 1938) skrev Hagar Olsson på finska, kanske som gensvar 
på det positiva bemötande hennes dramatik fått på finskt håll. Dess 
stoff var samtidspolitiskt – motivet var Finlands politiska neutralitet 
– och visade sig så brännbart att uruppförandet förbjöds. Den fick sin 
premiär först 1958. I Hagar Olssons tre sista pjäser har expressionis-
men spelat ut sin roll. Både Rövaren och jungfrun (1944) och Kärlekens 
död (1952) bygger på realism och lyricism. Olssons pjäser hade med 
några undantag svårt att finna vägen till scenen och möttes av tvek-
sam kritik. Delvis hade detta att göra med hennes brist på praktisk 
teatererfarenhet. Men som visionär och internationalistisk impuls- 
givare spelar hon en mycket stor roll för den finlandssvenska teatern. 

självsTändigheTens Två FörsTa decennier 1918–1939



165165

essäer

det är inte romanen som varit den proteuslika, förvandlings-
dugliga och uppfinningsrika genren på svenska i Finland. Den 

rollen har essän haft, till formen men framför allt till innehållet. 
Det fyndiga ämnesvalets fader var Yrjö Hirn, och såväl akademiker 
som icke-akademiker har förenats om att hålla arvet levande. Ett av 
essäistikens viktiga fora var (Nya) Argus till vars skribenter arkitekten 
Sigurd Frosterus hörde. Denne skrev om vapen och H.G. Wells, om 
dreadnoughts och oceanfartyg, om tennis, färglära och stadsestetik. 
Essäsamlingen Olikartade skönhetsvärden (1915) röjer bredden i Fros-
terus intressen. Tillsammans med den frejdige medpolemikern och 
kollegan Gustaf Strengells många arbeten om bland annat staden, 
hemmet och byggnaden som konstverk, demonstrerar de en öppen-
het för mötet mellan nytt och gammalt, vilket den samtida fiktions-
prosan hade betydligt svårare att uppbåda.

Den finländska litteratur- och kulturforskningens två portal- 
gestalter är Yrjö Hirn och Werner Söderhjelm, bägge även fram-
stående essäister verksamma inom Argus-kretsen. Yrjö Hirns tidiga 
forskning ägnades estetiken. Huvudverket var The Origins of Art 
(1900). Hirn bröt här med spekulativ tradition och föreslog ett stu-
dium underifrån, med det psykologiska experimentet som grund. I 
bakgrunden ligger evolutionsteorin och en vilja att föra över lagbun-
denheter i denna till det sociala fältet. Dels granskas de mänskliga 
känslornas tilltagande förfining och uttryckskomplexitet, dels kon-
stens väg från att tjäna praktiska ändamål — som meddelelse, styr-
ning, stimulans, magi — till ett stadium där estetisk medvetenhet 
tränger undan de praktiska motiven. I nyare konst värderas enligt 
Hirn det estetiska självändamålet, intresselösheten eller den psykis-
ka distansen till objektet. Denna konstsyn blir dock motsagd av åt-
skilliga iakttagelser om konstens plats i vardagens praxis. Det före-
kommer gott om svårförenliga ståndpunkter i Hirns estetik, men 
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de förs samman av en oemotståndlig koncilians i framställningen. 
Som essäist gav Hirn ut ett tjugotal böcker där han ringar in stort 
och smått. Essän blev för Hirn de obegränsade möjligheternas form. 
”För barn och professorer är dockteatern intressant ännu långt efter 
det den förlorat sin förmåga att roa den öfriga mänskligheten”, heter 
det i den charmfullaste av hans samlingar, Barnlek (1916). Detta låter 
modest men faktum är att boken föregår, med två decennier, Johan 
Huizingas mer systematiska och därför mer berömda Homo ludens. 
Hirn lärde ut att det allra mesta är mycket spännande att undersö-
ka. Metodologiskt var han suverän, ickesofistikerad, eklektisk om 
det var saken till gagn, och absolut tillförlitlig. Metodmedvetandet 
skärptes av hans nyfikenhet på hur man tänker när man tänker all-
deles annorlunda. Essäsamlingarna Eremiter och pilgrimer (1924), Den 
gamla postvagnen och några av dess passagerare (1926) och Ön i världs-
havet (1928) är ett slags triptyk om det estetiska uppfattningssättets 
frigörelse från en hämmande infattning: religiös, borgerlig eller på 
annat sätt förgivettagande.

Werner Söderhjelm växte upp i den runebergska idealismens anda 
och Johan Ludvig Runeberg (I–II, 1904–1906), som skrevs på uppdrag 
till sekelminnet, är den viktigaste av hans studier i liv och diktning. 
Ett annat biografiskt verk ägnades vännen och generationskamra-
ten Karl August Tavaststjerna (1900). Mellan ungdomsåren och fors-
kargärningen kom alltså åttiotalet – med läsning av Georg Brandes 
som avgörande impuls – och Söderhjelm tog positivismen till sig, så 
mycket hellre som han visste sig sakna filosofisk läggning. När hans 
ämne någon gång är idéer och kollektiv, som i Åboromantiken (1915), 
är tankegodset de nationella idéernas vandring.

Som litterär essäist och kritiker hör Söderhjelm till banbrytarna i 
Finland och inemot tvåtusen sidor finns samlade i volymerna Utklipp 
om böcker. Viktigt för honom var att uppfostra både publik och förfat-
tare till att ställa konstnärliga krav. Detta gjorde han genom detalj-
granskning av stil, bild och uttryck; vad han främst riktade sig emot 
var töcknighet, och särskilda omsorger ägnade han det unga finska 
litteraturspråket. Huvudkriteriet gällde stil, men inte som absolut 
krav; stilen skulle följa personligheten åt, om personlighet fanns.

Det nya i den essäistik som följde med republikens intåg hade för-
tecken som snarare var den litterära modernismens än det allmän-
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kulturellt modernas. Svenska Pressens stridbara kritiker Hagar Olsson 
blåste upp till kamp med Ny generation (1925), en njuggt mottagen 
essäsamling som hade antiesteticismen som gemensam nämnare och 
var ägnad dem som sjöng ”dagens sång till morgondagen”. Trettiota-
let kom, ju äldre det blev, att ställa frågan om konst och kultur på sin 
spets. Intresselösheten miste sin svalt teoretiska karaktär. Nu hand-
lade det om kulturförsvar. En av decenniets centrala essäsamlingar 
var Olssons Arbetare i natten (1935). Den stora inledande översik-
ten ”Mörka vägar” handlar om vad hon kallar tidens dystra väsende, 
men där finns också blickar bakåt, som i den lysande essän om C.J.L. 
Almqvist. Hagar Olssons intresse gäller inte litteratur som estetik, 
fann Karin Boye i en recension av boken, ”utan diktningen endast 
och allenast som verktyg för den moderna människan, där hon käm-
pande för livet gräver sig fram ur natten. Eller rättare: gräver sig in 
i natten, eftersom hon måste igenom den.”

Olssons essäer var för Finsk Tidskrifts kritiker Agnes Langenskjöld 
exempel på tendens och ensidighet, motsatsen till den objektivitet 
och det lugn hon i samma recension fann utmärkande för Erik Kihl-
mans Nordiska profiler. Essayer, kritiker och tal (1935). Kihlman hade 
fram till sin förtidiga död 1933 varit produktiv litteraturforskare 
men också bärande kraft och kritiker i Nya Argus. Den postuma essä-
volymen dokumenterar ett brett register och insiktsfulla läsning-
ar av de traditionalistiska poeterna; hans genuina försök att förstå 
också modernisterna bar inte ända fram.

År 1935 utkom också Hans Ruins Poesiens mystik, det estetiska 
huvudverket i en omfångsrik produktion med tonvikt på essäer. För 
Ruin ligger poesins mystik i att lyrikern ”bygger ett minnesmärke 
över ett ögonblick”, och mot detta samlande nu står världens villor 
och förgänglighet maktlösa. Konstessäerna i Det skönas förvandlingar 
(1962), som han kallar sin ”estetiska summa”, vill ytterligare klargö-
ra den på konstupplevelsen fokuserade ståndpunkt som Ruin över-
tagit från Hirn, och som han med hetta försvarade mot angrepp 
från konstforskaren Göran Schildt. Schildt såg hos Hirn och Ruin 
en steril dualism mellan liv och konst, med konsten som tröst och 
kontemplation. Schildt uppställde som ickeromantisk motbild Paul 
Cézanne. På sätt och vis har båda fått rätt. Dels har många lyriker 
vittnat om det skapande bruk de kunnat göra av Ruins bok. Dels har 
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finska prosamodernister, bland dem Veijo Meri, intygat vilken bety-
delse Schildts Cézanneläsning hade för dem som hjälp till en ny in-
riktning på konstruktion och uppfinning i stället för illusorisk åter-
givning.

Väl mött, Europa! (1938) och Ett land stiger fram (1941) heter två 
av Ruins tidsböcker; i den senare avtecknar sig ett Finland som av 
kriget fått ökad tydlighet och självinsikt. Efter krigen flyttade Ruin 
till Sverige, där hans framställningskonst nådde en stor publik också 
tack vare radions förmedling.
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Barnlitteraturen etaBlerar sig

under 1900-talets första hälft verkar den finlandssvenska 
barnlitteraturen inte direkt ha påverkats av den finlandssvenska 

modernism som upplevde sin storhetsperiod just då. Dagens barnlit-
teraturforskning noterar dock flera gemensamma drag för modernis-
men och barnlitteraturen och hävdar till och med att modernismen 
har lånat vissa element från barnlitteraturen, inte minst ett friare för-
hållande till språket och en fräschare syn på världen över huvud taget. 
En möjlig förklaring till att barnlitteraturen i Svenskfinland under 
1900-talets första decennier ändå inte berördes av modernismen är 
att den fortfarande var i sin linda. Ett eventuellt inflytande från mod-
ernistisk litteratur gjorde sig gällande först senare och indirekt, till 
exempel i Tove Janssons och Bo Carpelans författarskap. Ett annat 
indirekt band till modernismen, som har lyfts fram av flera forskare, 
är att den finlandssvenska barnboken mycket tydligt visar ett intresse 
för det absurdistiska, både i skapandet av det litterära rummet och i 
hanteringen av språket. Jämfört såväl med den rikssvenska som den 
finskspråkiga barnlitteraturen framträder element av fantasi och non-
sens både tidigare och tydligare i den finlandssvenska. Denna tendens 
består och till och med förstärks under senare hälften av 1900-talet, 
men den är klart urskiljbar redan i början av seklet.

sagor och FanTasy
Den dominerande genren under den första delen av 1900-talet är 
konstsagan. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Den viktigaste 
är utan tvekan inflytandet från Zacharias Topelius, som redan under 
slutet av 1800-talet lade grunden till en bestående konstsagotradi-
tion. Konstsagan var också den blomstrande genren i sekelskiftets 
Sverige, med namn som Elsa Beskow och Helena Nyblom, och en del 
impulser kan ha kommit därifrån. De första finskspråkiga sagosam-
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lingarna, inte minst av Anni Swan, 
måste också ha spelat en viss roll. 
Även Kalevala har haft betydelse 
för sagotraditionen i Finland.

En tidig sagoberättare var Julia 
Stadius som med Drömmarnas ö 
(1918) exemplifierar det didak-
tiska arvet från Topelius. Om man 
försöker urskilja det särpräglade 
för den finlandssvenska konstsa-
gan gentemot den rikssvenska no-
terar man för det första betydligt 
fler inslag av djur- och natursagor, 
framför allt hos Nanny Hammar-
ström, den mest framträdande av 
de tidiga 1900-talsförfattarna. Det 

unika med hennes Två myrors äventyr (1906) och Fru Rana (1908) 
är att de använder sig av jagberättare som är djur. Tibu-Tipp och 
hans vänner (1913) handlar om mer exotiska djur och miljöer, 
och den har ett vanligare allvetande perspektiv. Där kan man 
eventuellt finna spår av Rudyard Kipling. Viola Renvalls sagor 
präglas också av naturskildringar, men till skillnad från Hammar-
ströms är figurerna i Skogsfolket (1932) och fortsättningen Den 
borttappade hallonmasken (1935) förmänskligade djur och blom-
mor, enbärsflickor och granbarrspojkar, Farbror Flugsvamp och 
Fru Hallon. Detta var ett populärt inslag i sekelskiftets konstsa-
gor, från brittiska Walter Crane och C. M. Barker till rikssvenska 
Ottilia Adelborg och Elsa Beskow. Influenser från Renvall finner 
man hos Irmelin Sandman Lilius, inte minst i hennes gåtfulla 
häxfigur.

pojk- och Flickböcker
Mellankrigstiden var den tid då barnlitteraturen i de flesta eu-
ropeiska länder etablerades som ett eget litterärt system med 
klart avgränsade genrer, av vilka pojk- och flickböckerna är de 
viktigaste. Indelningen avspeglar synen på könsrollerna och de 
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olika målen för uppfostran av pojkar och flickor. Eftersom Finland 
vunnit ställning som en fri och självständig nation så nyligen var 
barnlitteraturen djupt påverkad av tanken om den nationella identi-
teten: de unga finländarna skulle inte bara fostras till män och kvin-
nor utan till representanter för sin nation. Även om de nationalistis-
ka tendenserna aldrig blev lika starka som i till exempel den norska 
barnlitteraturen bör man betrakta 1920- och 1930-talets flick- och 
pojkböcker även ur denna synvinkel. Ofta ses pojkboken som eska-
pism medan dess betydelse som attitydbärare tonas ner. Pojkböck-
er, vilket för det mesta är lika med äventyrsböcker, avspeglar ofta 
ett ideal med starka män som kan försvara sitt fosterland och bidra 
till dess välstånd. Jämfört med de samtida finska pojkböckerna och 
deras imperialistiska brittiska och krigspropagandistiska tyska mot-
svarigheter var de finlandssvenska tämligen milda i sin framtoning, 
men samma grundtanke finns även i dem. För de tidiga pojkböck-
erna står Topelius Fältskärns berättelser som förebild, men annars ut-
spelar sig pojkböckerna sällan i finländsk miljö. Erik Dahlbergs, Erik 
Munsterhjelms och Björn Kurténs böcker utspelar sig i främmande 
länder och författarna använder sig gärna av beprövade genrer som 
indian-, sjörövar- eller flygarböcker. Egentligen fungerar dessa be-
rättelser också som sagor, trots att de på ytan skildrar verklighets-
trogna händelser och miljöer. Både deras handling och persongalleri 
bygger på tydliga motsättningar mellan gott och ont, rätt och orätt. 
Samtidigt kommer hjälten alltid från ett nordiskt land, som i Dahl-
bergs Olle Degersvärds riddarsporrar (1945) med fortsättningar.

Flickboken var länge en orättvist försummad litteraturgenre. 
Som litterära verk är flickböckerna ofta av ganska låg kvalitet, och 
de finlandssvenska utgör inget undantag. Men som en samhällsfak-
tor är de viktiga av flera skäl. Dels kan de inom de gränser som tiden 
satte vara subversiva i sitt ifrågasättande av de etablerade könsrol-
lerna. Viktigare är dock att det var flickboken som lade grunden till 
en modern realistisk och psykologisk barn- och ungdomslitteratur, 
med sina samtidsrealistiska miljöer (till skillnad från pojkbokens ex-
otiska eller historiska) och med sin fokusering på relationer och inre 
mognad (där pojkbokens inriktar sig på snabba handlingsförlopp och 
yttre framgångar, vilket har mer gemensamt med populärlitteratu-
ren). Man kan i dag tycka att de tidiga finlandssvenska flickböcker-
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na, som Rut Forsbloms Prästgårdsflickorna (1934), är naiva och idea-
liserande. Men de hade en viktig social funktion och de banade väg 
för mer psykologiskt trovärdiga skildringar av unga människors upp-
växt. Samtidigt ser man hur flickboken snabbt blir klichéartad och 
dras till beprövade tematiska element och berättargrepp. Ett bra ex-
empel är Harriet Clayhills Full i 17 (1936), vars rödhåriga, tem-
peramentsfulla huvudperson har tydliga band till förebilden Anne 
på Grönkulla. De är ändå intressanta som tidsdokument, eftersom 
de till skillnad från de starkt äventyrsbetonade pojkböckerna skild-
rar vardagen och kvinnornas och flickornas verkliga liv. En kategori 
bland de finlandssvenska flickböckerna som saknas i Sverige är skild-
ringar av internatskoleböcker med brittisk förebild, som Klosterliv 
(1935) av Maja Wasander eller Petra och silverapan (1935) av Solveig 
von Schoultz.

självsTändigheTens Två FörsTa decennier 1918–1939

Temperamentsfulla 
flickor och äventyrliga 
pojkar. Flick-och pojk-
böckerna etablerades 
som genrer under 
mellankrigstiden, här 
med Harriet Clayhills 
och Erik Munsterhjelm 
som finlandsvenska 
representanter.
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Efter bombardemanget, 
gatubild från Helsingfors. 
Bomboffer och död 
hörde till de ämnen som 
krigscensuren tillät bara i 
bilder på fienden. Krigsåren 
framställdes därför länge i 
ett positivt och hjältemodigt 
ljus i bildjournalistiken och 
historieböckerna, enligt 
censurens urvalsprinciper.
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Från krigstid till  
ny normalitet

1940 -talet var på många sätt exceptionellt. Världskriget, 
Finlands två egna krig mellan 1939 och 1944 och efter- 

verkningarna av dem präglade samhällsutvecklingen. Under hösten 
1939 framstod det allt klarare att Finland inte skulle kunna hålla sig 
utanför det storkrig som brutit ut i Europa. I oktober utfärdades 
en allmän mobiliseringsorder, och i november infördes speciallagar 
med vilka statsmakten kunde kontrollera tidningspressen och annan 
informationsspridning. De gav myndigheterna vidsträckta befogen-
heter att reglera offentligheten. Censur i egentlig bemärkelse inför-
des dagen efter att vinterkriget brutit ut den 30 november 1939. 
Under krigsåren bedrev staten en omfattande reglering av samhälls-
livets alla områden och landet styrdes ytterst centraliserat. Styrelse-
skicket vilade på rättslig grund men låg liksom i andra krigförande 
länder inte långt från ett totalitärt system. 

Efter vinterkrigets utbrott övergick landet gradvis till en ranso-
neringsekonomi som begränsade fri försäljning och konsumtion av 

varor. Statsmakten inskränkte 
alla möjligheter för oppositio-
nella krafter att verka och för 
hindrade en fri diskussion om 
krigshändelserna och utrikespol- 
itiken. Dessutom bevakade den 
statliga censur- och propaganda-
apparaten medborgarnas åsikter. 

krig och eFTerkrigsTid  
1939–1974

Fosterländska 
stämningar i  
en akvarell av  
en skolelev 1940.
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Hjälp fick den av halvofficiella organisationer som Maan Turva (Lan-
dets värn) och Hembygdsfronten och deras riksomfattande nätverk 
av ombudsmän. Efter fortsättningskrigets slut hösten 1944 förblev 
många centrala former för statlig reglering och styrning i kraft – 
om än i lindrigare form – ända till slutet av fyrtiotalet, en del in 
på femtiotalet. Krigsårens centraliserade förvaltning, ransoneringen 
och regleringen begränsade det litterära livet, fastän följderna inte 
var lika drastiska som för tidningspressen som hämmades kraftigt 
av den tilltagande pappersransoneringen. Under själva kriget upp-
levde förlagsverksamheten en högkonjunktur. Böcker berördes inte 
av inskränkningarna och litteraturen fyllde en viktig funktion som 
tidsfördriv och avkoppling. Många nya förlag grundades och försälj-
ningen ökade stadigt åren 1942–1944. Upplagorna var stora: popu-
lära romaner kunde ges ut i upp till 20 000 exemplar. Freden inne-
bar en nedgång för förlagsbranschen på grund av pappersransone-
ring och höjda priser. Åren 1950 och 1951 kom ett nytt ekonomiskt 
uppsving. Bokförsäljningen ökade med nästan 50 procent år 1951, 
vilket i första hand var en följd av att böckerna befriades från om-
sättningsskatt.

Liksom i andra krigförande länder inrättades i Finland ett censur-
system och en propagandaapparat. Under vinterkriget var censurens 
och propagandans viktigaste organ Statsrådets Informationscentral, 
högkvarterets censurbyrå, krigscensurämbetsverket, den halvoffici-
ella nyhetsbyrån Finlandia och utrikesministeriets pressavdelning. 
Från 1939–1944 hade de viktigaste tidningarna var sin censor som 
övervakade att de följde de linjer som utstakats av landets politiska 
och militära ledning. Utöver detta övervakade censuren också ra-
diosändningarna och biografrepertoaren. I juni 1941 inrättades Sta-
tens Informationsverk, som centraliserade censurarbetet. Censuren 
gällde främst utrikespolitiken. Framför allt skulle Tyskland och dess 
inre förhållanden behandlas med återhållsamhet. Nästan lika nitiskt 
övervakades vad tidningarna skrev om Finlands krig och landets inre 
angelägenheter. Censuren upphörde inte genast efter fortsättnings-
kriget. Statens Informationsverk fortsatte sin verksamhet ända fram 
till år 1948, även om trycket så småningom lättade. Efter kriget blev 
pressfriheten ett problem på grund av den nya utrikespolitiska linje 
som statsledningen ville genomdriva. Statsminister, sedermera pre-
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sident J.K. Paasikivi, underströk upprepade gånger – i samband med 
krigsansvarighetsprocessen och undertecknandet av fredsfördraget 
i Paris 1947 – att landets nya geopolitiska ställning krävde en stark 
självdisciplin av pressen, framför allt i fråga om Sovjetunionen. För 
säkerhets skull infördes i strafflagen en paragraf som innebar upp till 
två års fängelsestraff för skriverier som smädade yttre makter och 
äventyrade Finlands utrikesrelationer.

FörFaTTarna och krigeT
Under krigen var författarkåren i huvudsak lojal mot landets led-
ning. Under vinterkriget var lojaliteten så gott som total. Vid krigs-
utbrottet underströk ledande vänsterförfattare, som Elmer Diktoni-
us, Viljo Kajava och Jarno Pennanen, omedelbart i dikter och artiklar 
i socialdemokratiska tidningar behovet av nationell enighet. Många 
etablerade författare fick under vinterkriget kommendering till pro-
pagandaarbete. Bland de svenskspråkiga som arbetade på nyhetsby-

krig och eFTerkrigsTid 1939–1974

Krigscensuren i arbete under vinterkriget. 
Censorn, fil.dr E.N. Tigerstedt bland 
korrekturen på Hufvudstadsbladets 
redaktion.
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rån Finlandia kan nämnas Ragnar Ekelund, Lorenz von Numers och 
Göran Stenius. Fortsättningskriget väckte däremot protester bland 
författare på vänsterhåll mot den linje landets ledning hade valt. De 
mest kända av dem var Jarno Pennanen, Elvi Sinervo, Arvo Turtiai-
nen och Hella Wuolijoki. De blev alla tvungna att tillbringa långa pe-
rioder i fängelse, antingen i skyddshäkte eller åtalade för landsför-
räderi. Sammanlagt internerades ett tiotal vänsterförfattare under 
fortsättningskriget. Det stora flertalet av författarna var dock soli-
dariska också under fortsättningskriget. Bland andra Elmer Diktoni-
us, Olof Enckell och Ragnar Ekelund arbetade med propaganda vid 
Statens Informationsverk. Vid informationskompanierna fanns det 
uppskattningsvis 30–40 författare och ett stort antal journalister, 
med uppgift att redigera och publicera fronttidningar och ge folket 
uppbyggliga skildringar av fronthändelserna.

Krigslitteraturen dominerades av den generation som hade delta-
git i kriget. De mest betydande finlandssvenska krigsromanerna var 
Gunnar Johanssons Vi ville inte dö (1940) och Dag Hemdals Reserv-
fänrik (1940) och Eldledare (1941). En del kända rikssvenska förfat-
tare, bland dem Harry Martinson, Olof Lagercrantz – som bland 
annat formulerade slagordet ”Finlands sak är vår” – och Vilhelm 
Moberg förklarade sig i skrift solidariska med det krigförande Fin-
land. Krigen blåste också nytt liv i den runebergska patriotismen 
och dess hjältetyper. Uppläsning av Runebergdikter var ett stående 
programnummer inom underhållningen och propagandan vid fron-
ten. Eftervärlden har dock betraktat endast några få av fyrtiotalets 
böcker med krigsmotiv som litterärt värdefulla. Under åren 1940–
1945 utkom drygt hundra skönlitterära och knappt hundra doku-
mentära krigsböcker i Finland.

deT kUlTUrpoliTiska lägeT eFTer krigeT
Författarkårens lojalitet med Finlands krigs- och utrikespolitik inne-
bar inte att alla författare privat accepterade den. När Olavi Paavo-
lainen 1946 gav ut sin krigsdagbok Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll) 
var det många som förvånades och upprördes över att Paavolainen 
hade hyst djupa tvivel om det berättigade i den förda politiken. I 
offentligheten behandlades Paavolainens bok till en början ganska  
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varsamt, också om många kritiker förhöll sig reserverat eller nega-
tivt. En litterär fejd uppstod efter att psedonymen Pentti Hilli hade 
publicerat en recension i tidskriften Valvoja. Hilli misstänktes stå för 
diktarprofessorn V.A. Koskenniemi, som var en inflytelserik ideali-
serare av Tredje riket. Hagar Olsson i Hufvudstadsbladet och Kaisu-
Mirjami Rydberg i 40-luku (”40-tal”) anklagade då högertidningarna 
för att bedriva klappjakt på Paavolainen och hålla fast vid den offici-
ella krigspropagandan. I denna debatt stod representanterna för de 
mellankrigstida, patriotiskt-nationella värderingarna mot liberaler-
na och vänsterintelligentian, som hade vuxit sig stark efter kriget.

Paavolainen var inte den enda som tvivlade under själva kriget. 
Också Tito Colliander berättar i sina memoarer, som utkom på 
1970-talet, att han på grund av sina band till Ryssland och sin mot-
vilja mot det lögnaktiga språkbruket hade svårt att acceptera den 
antiryska krigspropagandan. Trots detta arbetade han, liksom Paavo-
lainen, inom den officiella informations- och propagandaverksam-
heten. Ingendera gav under pågående krig offentligt uttryck åt sitt 
missnöje. ”Jag ville vara lojal. Teg alltså”, konstaterar Colliander i 
Måltid (1973). Författarna var i allmänhet inte heller aktiva inom 
fredsoppositionen. Under fortsättningskriget uppstod flera gruppe-
ringar som arbetade för Finlands utträde ur kriget. Förutom de un-
derjordiskt verksamma kommunisterna var det främst vänstersoci-
aldemokraterna och Svenska folkpartiet som drev kravet på fred. I 
krigets slutskede uppstod en mindre oppositionsgruppering också 
inom de borgerliga finskspråkiga partierna. En centralfigur inom 
den finskspråkiga borgerliga fredsoppositionen var Agrarförbundets 
Urho Kekkonen, senare Finlands president. Av det litterära fältets 
opinionsbildare deltog endast redaktör P.O. Barck, Svenska littera-
tursällskapets ordförande Eirik Hornborg, och Atos Wirtanen, le-
dande gestalt inom den svenskspråkiga vänstern, aktivt i fredsoppo-
sitionen. Bertel Hintze, Ralf Parland och Eva Wichman medverkade 
i mindre utsträckning. Barck satt en kort tid sommaren 1944 anhål-
len för att ha skrivit och distribuerat fredsoppositionens publikation 
Selvät sanat (”Klarspråk”). Bland finskspråkiga författare var intresset 
för fredsoppositionen ännu mindre. De ledande personerna inom 
finskt litterärt liv var tydligare integrerade i krigspolitiken, vilket i 
synnerhet gällde V.A. Koskenniemi, i början av 1940-talet ordföran-
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de för Suomen Kirjailijaliitto (Finska författarförbundet) och vice 
ordförande för det av Goebbels grundade Europeiska författarför-
bundet.

Efter kriget förändrades de politiska och ideologiska normer som 
styrde det litterära livet radikalt. Från och med hösten 1944 anpas-
sades den finländska pressen och offentligheten till Vänskaps-, sam-
arbets- och biståndspaktens epok. Pakten slöts år 1948 med Sov-
jetunionen. Statsmakten strävade efter att avlägsna all litteratur 
som ansågs innehålla antisovjetisk propaganda, profascistiska attity-
der eller krigsförhärligande. Samma öde mötte många böcker som 
öppet stred mot Finlands nya utrikespolitiska linje. På myndigheter-
nas uppmaning sammanställde Förlagsföreningen hösten 1944 och 
1945 listor på sådan litteratur. De upptog omkring 350 böcker, av 
dem 70 svenskspråkiga. En del av dessa drogs in helt och hållet, 
andra omarbetades grundligt. Särskilt mycket skönlitteratur ingick 
inte, däremot en hel del läseböcker och läroböcker i geografi och 
historia. Alla betydande finsk- och svenskspråkiga förläggare var 
tvungna att dra in böcker under åren 1944 och 1945.

I och med freden mellan Finland och Sovjetunionen upphörde 
den underjordiska perioden för kommunisterna och den radikala 
vänstern. I stället förlorade den yttersta högern sina möjligheter att 
verka fritt och öppet, vilket innebar att de inrikespolitiska maktför-
hållandena i ett slag förändrades totalt. I slutet av 1940-talet ver-
kade vänstern, i synnerhet Finlands kommunistiska parti (FKP) och 
den socialistiska paraplyorganisationen Demokratiska förbundet för 
Finlands folk (DFFF), aktivt på många olika samhällsområden. Åren 
1945–1948 ingick partiet i regeringen tillsammans med socialde-
mokraterna och Agrarförbundet, och kontrollerade statspolisen. 
Den kommunistiska författaren Hella Wuolijoki var chef för radion 
och i statens konstnämnder uppträdde FKP/DFFF:s representanter 
aktivt som företrädare för ”det arbetande folket”. 

Under åren efter krigen drog DFFF till sig inflytelserika liberala 
krafter inom kulturlivet och personer som deltagit i fredsopposi-
tionen. Som samlingspunkt för vänsterintelligentian hade författar- 
organisationen Kiila under dessa år en liknande dragningskraft. 
Kiilas viktigaste forum var tidskriften 40-luku och DFFF:s tidning 
Vapaa sanaa (”Det fria ordet”). Trots att tidningarna var finskspråkiga 
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spelade svenskspråkiga författare och kritiker som bl.a. Raoul Palm-
gren, Elmer Diktonius och Hagar Olsson en betydande roll i dem. I 
slutet av fyrtiotalet fanns det också många finlandssvenska författare 
inom Kiila, som redan från början haft kontakt med de finlandssven-
ska modernisterna och vänsterförfattarna. Hösten 1948 anslöt sig 
tio finlandssvenska författare, journalister och konstnärer till Kiila. 
Bara några av dem omfattade en socialistisk världsbild; de övriga 
var motståndare till fascismen eller intellektuella radikaler och re-
voltörer. Medlemskapet kom därför att bli formellt och kortvarigt; 
i början av sextiotalet var bara en dryg tredjedel längre aktiva inom 
organisationen.

Den aktiva och initiativrika perioden blev för kommunisternas och 
folkdemokraternas del kort och tog slut redan 1948. Deras centrala 
politiska roll började så småningom på borgerligt håll ses som ett hot 
mot den nationella självständigheten. Detta illustreras av att borger-
lig historieskrivning brukar kalla 1940-talets senare hälft för ”farans 
år”. Till upplevelsen bidrog närvaron av en kontrollkommission som 
var tillsatt av segrarmakterna och behärskades av Sovjetunionen. 

Som motvikt till kommunisternas och folkdemokraternas kultur-
politiska aktivitet grundade de borgerliga partierna och president 
Paasikivi 1947 Finlands Akademi. Av akademins tolv ledamöter skulle 
enligt lagen tre vara konstnärer. I samband med akademin grundades 
också ett stipendiesystem för konstnärer. Litteraturstipendierna de-
lades ut av Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Finska Litteratursäll-
skapet) och Svenska litteratursällskapet. På detta sätt hölls kommu-
nisterna och folkdemokraterna utanför systemet. Följande år upp-
hörde regeringssamarbetet med dem och i början av 1949 avskeda-
des Hella Wuolijoki från Rundradion. När dessutom kommunisterna 
förlorade sin ställning inom statspolisen isolerades partiet från mak-
tens centrum ända fram till senare hälften av 1960-talet. 

Politiskt innebar åren 1944 och 1945 att landet nu styrdes på 
ett nytt sätt. Den så kallade andra republiken varade ända fram till 
början av 1990-talet och fick sitt slut i och med Sovjetunionens 
sammanbrott och Finlands anslutning till den Europeiska Unionen. 
Under denna tid utjämnades gamla motsättningar som delat samhäl-
let under tjugo- och trettiotalen; de reglerades och stävjades nu med 
demokratiska och parlamentariska metoder. Detta gällde framför 
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allt konflikterna mellan de borgerliga partierna och vänstern, mot-
sättningarna mellan arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen, samt 
den språkpolitiska frågan. Efter krigen vann en mer omfattande defi-
nition av nationen Finland insteg, så att även arbetarklassen och den 
svenskspråkiga befolkningen och deras institutioner nu på ett själv-
klart sätt inkluderades. Så sent som under mellankrigstiden hade det 
inom de borgerliga finskspråkiga partierna funnits en djup misstro 
mot dessa två grupper.

Övergången till den andra republiken innebar också en ny syn på 
de nationella värderingar som rått under tjugo- och trettiotalen. I 
synnerhet bland yngre borgerliga intellektuella och inom vänster-
kretsarna hävdades att Finland hade varit ett andligt isolerat och in-
åtvänt land under mellankrigstiden. Kulturpolitiskt intresse hade i 
stort sett visats endast Tyskland och Sverige. De facto dominerade 
de anglosaxiska länderna redan under mellankrigstiden den littera-
tur som översattes till finska och svenska. Det rörde sig dock mest 
om populärlitteratur. Efter krigen ansåg såväl statsmakten som olika 
privata kulturorganisationer att kännedomen om flera av 1900-talets 
centrala författarskap – exempelvis T.S. Eliot, William Faulkner, 
James Joyce, Franz Kafka, Thomas Mann, Marcel Proust och Virgi-
nia Woolf – var svag, särskilt bland de finskspråkiga läsarna. Däre-
mot hade de som kunde svenska något bättre möjligheter att bekan-
ta sig med världslitteraturens moderna klassiker redan före krigen, 
eftersom översättningar utgivna i Sverige hade funnits åtminstone 
i de större bokhandlarna i Helsingfors under trettiotalet. En statlig 
kommitté tillsattes för att utveckla Finlands internationella kultur-
relationer. I sitt betänkande betonade kommittén kulturutbytet med 
Sovjetunionen, men den ansåg det också viktigt att utveckla samar-
betet med de skandinaviska länderna. År 1948 anslöt sig Finland till 
det kultursamarbetsprogram som de övriga nordiska länderna hade 
startat åren 1946 och 1947.

Två TidskriFTer
Litteraturforskaren Johan Wrede har kommenterat den nya tid som 
vapenstilleståndet 1944 inledde såhär:
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Under språkstridens dagar hade Arvid Mörne en gång skrivit att 
Finland måste få dikta sin Atlantica till slut och refuseras i London, 
Paris och Berlin. Först därefter kunde den lilla republiken finna 
sin plattform och den skulle obetingat bli Norden. I allt väsentligt 
träffade denna profetia rätt. Refusen kom genom vapenstillestån-
det i Moskva 1944 och konfirmerades genom fredsfördraget i Paris 
1947. Nederlaget mot Sovjetunionen 1944 förändrade det ideel-
la och ideologiska klimatet i Finland fullständigt. (…) På det kul-
turpsykologiska planet kanske viktigast var att själva den idealis-
tiska värdeabsolutismen hamnade i ett krankt ljus. En praktisk och 
pragmatisk värdeattityd, som harmonierade med den politik det nu 
gällde att föra, blev på så sätt självskriven.

a v denna förändring märks inte mycket på finlandssvenskt 
håll. Inte förrän på sextiotalet, skriver litteraturkritikern Sven 

Willner, uppstod viljan att ideologiskt konfrontera arvet från för-
krigstiden. Han ger två skäl till detta. Dels hade den liberalt huma-
nistiska traditionen varit starkare på finlandssvenskt än på finskt håll, 
liksom även det finlandssvenska inslaget i fredsoppositionen. Dels 
hade trettiotalets finska reaktion och nationalism förenats med en 
militant antisvenskhet som skrämde bort eventuella finlandssvenska 
proselyter. Snart efter krigen avled Arvid Mörne och Bertel Gri-
penberg, som mer än andra personifierat de stridande parterna, den 
liberala demokratin respektive fascismen. Det bidrog kanske också 
till att utplåna det förflutna ur debatten. Ändå påverkades den fin-
landssvenska pressen av det nya läget. Framför allt syns det i ett nytt 
intresse för samhälls- och kulturfenomen i Sovjetunionen och de 
anglosaxiska länderna. Poeten Thomas Warburton, som i egenskap 
av brittisk medborgare hade varit tvungen att lämna landet under 
fortsättningskriget, kunde nu på allvar inleda sin bana som intro-
duktör och översättare. Hans främsta intresse var den anglosaxiska 
modernismen. Den andre av tidens mest betydande unga kritiker, 
Bengt Holmqvist, var starkt påverkad av anglosaxisk nykritisk teori.

Et forum för dessa två, liksom för största delen av tidens unga 
debattörer, var den tidskrift som Schildts förlag gav ut under titlar-
na 1945, 1946, 1947 och 1948. Flera av tidskriftens medarbetare, 
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bland annat chefredaktören Ole Torvalds, redaktionssekreteraren 
Warburton och P.O. Barck hade hört till oppositionen under kriget. 
Torvalds första redaktionella kommentar var dock dämpad. Den ut-
lovade visserligen frän uppriktighet och vädring av atmosfären, men 
sade ingenting om vilka tankar redaktionen ville föra fram. I prakti-
ken blev tidskriftens linje rent inomkulturell och på sätt ett förebud 
om den åtskillnad mellan litteratur och politik som i stor utsträck-
ning präglade det finländska femtiotalet. 1945 etc talar konsekvent 
för modernism av olika slag. I debatterna hävdas absoluta estetiska 
värden i front mot olika slag av popularisering, till exempel i den 
debatt som fördes om det framgångsrika finlandssvenska förlaget 
Bro, som för sina populärt folklivsskildrande romaner hade vunnit 
en ny, stor publik under krigsåren. Framför allt köptes romanerna 
på landsbygden där litteraturen tidigare väckt föga intresse. De unga 
kritikerna kring tidskriften såg dock dessa böcker som destruktiva 
och smakförstörande.

Under åren 1951–1953 utgav Jörn Donner i samarbete med 
Christer Kihlman den svenskt-finskt tvåspråkiga kulturtidskriften 
Arena. Deras ambition var att bryta ned gränsen mellan konsten 
och samhällsdebatten, men de nådde aldrig massmedialt genom-
slag. Arena präglades starkt av Donner själv och hans krav på freds-
arbete och internationell utblick, som skulle omfatta även Sovjet-
unionen och den kommunistiska världen samt kritik av inskränkta 
finlandssvenska förhållanden. I tidskriften 1945 etc heter den hyl-
lade föregångaren Gunnar Björling medan Hagar Olsson var Don-
ners idol. Vad Donner uppskattade var Olssons intuitiva, livsfilo-
sofiska inriktning som kritiker. Däremot kritiserar han skarpt en 
”tidlös” modernistisk estetik, sådan som till exempel Rabbe Enckell 
företrädde. Donners krav på att konstnärerna och kulturdebatten 
skulle ta ställning till samhällsfrågorna avvek starkt från det som 
uppfattades som normalt i samtiden. Arena väckte inget gensvar 
utan tynade småningom bort.

Från krigsTid Till ny normaliTeT
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sPrickor genom svensk- 
Finland

F emtiotalet innebar en kraftig breddning av den finlands-
svenska författarkåren där nyrekryteringen främst kom från Öst-

erbotten som dittills hade legat i den litterära periferin. Debutan-
terna från landskapet var förhållandevis många och framgångsrika, 
också om en del av dem har vunnit större erkännande först senare. 
De centrala namnen är Evert Huldén (debut 1951), Inga-Britt Wik 
(1952), Hans Fors (1953), Leo Ågren (1954), Wava Stürmer (1955), 
Kurt Högnäs (1955), Gösta Ågren (1955) och Lars Huldén (1958). 
Men det handlade också om förändringar på ett bredare plan. Öst-
erbottniska initiativ lade decennierna efter kriget grunden för en ny 
företeelse i Svenskfinland: litterärt skapande som organiserad hob-
byverksamhet, att jämföra med konstklubbar eller amatörteatrar. 
Verksamheten har också utgjort grogrund för några författarskap. 
Som milstolpar i den österbottniska utvecklingen kan man se grun-
dandet av Svenska Österbottens litteraturförening (1950), tidskrif-
ten Horisont (1954), författargruppen Liftraser (1957), skrivarsemi-
narierna i Vörå (1968), amatörskrivarantologin Röster, vägar (1972) 
och bokförlaget Författarnas Andelslag (1973). Alla dessa var de för-
sta i sitt slag och kom att få efterföljare på andra håll i Svenskfinland.

För en bäTTre bygdeliTTeraTUr
Startpunkten för det litterära uppvaknandet i Österbotten kan be-
stämmas till våren och sommaren 1950; Svenska Österbottens lit-
teraturförening konstituerades den 17 juni i Vasa. Redan 1947 hade 
man diskuterat en förening för österbottniska författare och det var 
också en sådan som föresvävade intiavtagaren Evert Huldén. För 
honom, liksom för många andra, var den viktigaste drivkraften att 
få fram god litteratur om den egna regionen. Basen kom dock att 
bli bredare, en förening för alla litterärt intresserade, och en peda-
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gogisk dimension fördes också in i verksamheten. Det gällde inte 
bara att fostra skrivare utan också att sprida litteraturintresset och 
vårda sig om en läsekrets. Linjen formulerades i en tidningsartikel 
av den blivande Horisont-redaktören Sven-Olof Högnäs i samband 
med den debatt som föregick föreningens grundande: ”Målet bör 
vara att skänka de skrivintresserade en allsidig inblick i författarska-
pets vanskligheter, att öka självkritiken hos dem, som skriver genom 
att skärpa kravet på de alster, som utges. Endast den vägen finns det 
chanser att få fram österbottnisk bygdelitteratur av god klass.” 

Ett viktigt instrument blev litteraturtidskriften Horisont, som 
skulle sträva efter en större folklighet än de akademiskt präglade 
Nya Argus och Finsk Tidskrift. Dess första nummer utkom i oktober 
1954 och togs genast väl emot på hela det litterära fältet. Horisont 
avstod från både akademisk snårighet och journalistisk ytlighet och 
har småningom utvecklats till en nordisk kulturtidskrift där en bety-
dande del av både skribenterna och prenumeranterna kommer från 
Sverige. Även om den uppmärksammat skribenter från Österbot-
ten och norra Sverige har den aldrig haft en aggressivt regional- 
istisk profil. I brytningen mellan sammansmältning och särskiljning 
kan alltså Horisont sägas ha gått in för integrering och anpassning 
till rådande normer. Småningom började också mera särartsbeto-
nande röster höras på det litterära fältet i form av den löst organi-
serade författargruppen Liftraser, som bildades i september 1957 
vid en brasafton på Evert Huldéns hemman Nörråkers i Munsala av 
Huldén själv, Leo och Gösta Ågren, Ingolf Friman och Ingmar Ny-
kvist. Till de frågor som föreningen ville debattera hörde det hel-
singforsiska perspektiv som medlemmarna ansåg att präglade litte-
ratursynen i Svenskfinland samt begränsningarna inom efterklangs-
modernismen.

FörFaTTarnas andelslag
I april 1973 samlades fjorton österbottniska författare i Wava Stür-
mers skrivstuga i Jakobstad för att grunda ett regionalt baserat för-
fattarägt bokförlag. Initiativet hade tagits av Gösta Ågren, som själv 
hade testat möjligheterna genom att på eget förlag ge ut romanen 
Han kommer, han kommer (1973). Det var också Ågren som drog upp 
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riktlinjerna och föreslog namnet 
och bolagsformen, Författarnas An-
delslag. Den centrala devisen blev: 
”Vi måste själva skapa våra andliga 
centra på jorden”, eller som Wava 
Stürmer uttrycker det i kortdikten 
”Österbotten” från 1973: ”Men litet 
långt borta är det ju. / — Från vad?”

Författarnas Andelslag ingick i två 
tidstypiska trender. Författarförla-
get i Sverige hade inlett sin verksam-
het tre år tidigare och många andra 
små förlag såg dagens ljus. En viktig 
faktor var offsettekniken som gjorde 
det både lättare och billigare att pro-
ducera böcker. Andelslaget var också 
en del av en profilering med udden 
riktad mot ”hukarna” i Helsing-
fors, som ur österbottniskt perspek-
tiv ansågs ha gett upp hoppet om 
svenskans överlevnad i Finland. Nu 

ville man höja den finlandssvenska självkänslan. Rörelsen har gått 
till historien under namnet hurrarna, efter ett finskt öknamn på fin-
landssvenskarna, ”hurrit”. Hurrarna, en stridsskrift om finlandssvenskar-
nas nutid (1974), hette en debattbok redigerad av Gösta Ågren och 
utgiven av det nya förlaget. Sociologen Erik Allardt har karakteri-
serat rörelsen som en lindrig form av etnisk nyväckelse. Den sam-
manföll med och var delvis inspirerad av olika etno-regionala rörel-
ser runtom i Europa. Men Allardts val av begrepp signalerar också 
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Horisont (t. h.) utkom första 
gången 1954 och har med tiden 
utvecklats till en kulturtidskrift 
med nordisk profil. 

Hurrarna. En stridsskrift 
om finlandssvenskarnas 
nutid utgavs 1975 av det nya 
österbottniska författarägda 
förlaget Författarnas Andelslag.
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dess grund i landets egen historia. Förlagsstarten ter sig i efterhand 
som en brytningspunkt i den utveckling som inleddes på 1950-talet. 
Tankarna och ideologin går att föra tillbaka på den lokala författar-
gruppen Liftraser, som 1957 väckte debatt bland annat genom att ta 
avstånd från begreppet bygdeförfattare. Gruppens medlemmar fann 
det begränsande och ansåg att det brukades pejorativt inom det lit-
terära etablissemanget. 

Man kan säga att det visserligen hade funnits österbottniska för-
fattare före femtiotalet, men att det nu började utvecklas en öster-
bottnisk litteratur – en ”egen” litteratur i så måtto att den utvecklat 
motiv och uttrycksformer som inte alltid följt de förhärskande tren-
derna. För sådant är egna förlag en förutsättning. Man kan också se 
det litterära uppvaknandet på femtiotalet och det som sedan följde 
i ljuset av svenska Österbottens klarare integrering i det finländska 
samhället och regionens långsamt växande inflytande inom Svensk-
finland. Femtiotalet framstår som den tid då det moderna livet 
bryter in på den österbottniska landsbygden, vilket lämnar många 
skönlitterära spår. Decennierna efter kriget kännetecknas också av 
tydliga spänningar mellan assimilering och segregering, inte bara i 
förhållande till landet i stort utan också till de beskrivningar av fin-
landssvenskheten och dess litteratur som formulerades i Helsing-
fors, och som österbottningarna inte alltid kände igen sig i.

krig och eFTerkrigsTid 1939–1974

Österbotten, här representerat 
av Övermark, hade av tradition 
befunnit sig utanför den 
finlandssvenska litterära 
världen. Efter krigen uppkom 
dock en egen litterär offentlighet 
med lokalt förankrade projekt.
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som en annan värld?

Den debatt som hurrarna väckte blev ett ovanligt tydligt uttryck 
för spänningarna mellan Österbotten och södra Finland. Det var 
inte första gången och inte den sista; motsättningarna går som en 
röd tråd genom Svenskfinlands historia. Det gäller såväl för olika 
samhällsfrågor, inte minst utbildningsfrågor, som inom det kul-
turella och litterära området – inom politiken dock i första hand 
inom ramen för Svenska folkpartiet. Vill man söka förklaringar som 
sträcker sig bortom sådant som periferins avund mot centrum eller 
”herrehat” måste man gå längre tillbaka i historien, vilket kan vara 
motiverat eftersom denna spricka genom Svenskfinland har kommit 
att bli viktig också i bilden av den österbottniska litteraturen. Olik-
heterna mellan Österbotten och Helsingforsregionen är avsevärda. 
Från intellektuell helsingforsisk medelklasshorisont, det vill säga 
den litterära normens högsäte, måste den värld som präglat många 
av de österbottniska debutanterna ända fram till 1970-talet ha fram-
stått som tämligen främmande – motsatsen gäller förvisso också. 
Förutom de allmänna skillnaderna mellan stad och landsbygd kan 
man peka på åtminstone fem specifika österbottniska drag: 1) en 
naturlig och självklar enspråkighet, ofta i form av en ”obegriplig” 
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dialekt, 2) en annan social struktur och samhällsutveckling, 3) de 
starka väckelserörelserna och religiositeten överhuvudtaget, 4) den 
stora emigrationen och emigrationsbenägenheten och 5) närheten 
till Sverige, särskilt vad gäller den massmediala och populärkultu-
rella sidan av verkligheten.

Svenska Österbotten har varit tillräckligt homogent till språk och 
social struktur för att inspireras till radikalare krav på självstyre än 
svenskbygderna i södra Finland. Man såg vid självständighetstidens 
början en territoriell självstyrelse som den bästa garantin mot för-
finskningen. Österbotten uppfattades dock som en integrerad del av 
Finland och under inbördeskriget var Vasa det vita Finlands huvud-
stad. I det självständiga Finland likställdes Österbotten administra-
tivt med Nyland och Åboland, trots att landsdelen vad gäller närings-
struktur, social organisering och kapitalistisk utvecklingsgrad skilde 
sig på ett avgörande sätt. Det ledde till att Österbotten drabbades av 
en periferiproblematik som bland annat yttrat sig som sviktande val-
deltagande. Först efter krigen nådde valdeltagandet i svenska Öster- 
botten igen upp till samma siffror som i södra Finland, vilket kan 
uppfattas som ett tecken på en klarare politisk integrering. 

Den österbottniska frammarschen innebar en breddning av den 
finlandssvenska litteraturen. Den finlandssvenska samlingsrörelsen 
hade visserligen profiterat på en stiliserad uppfattning av folkkultu-
ren, men inom den litterära världen värderades bygde- och folklivs-
skildringar lågt. Författarna hade i allmänhet medelklassbakgrund 
och akademisk utbildning. Helsingforsdominansen var stor. Under 
1900-talets sista decennier ökade antalet österbottniska medlemmar 
i Finlands svenska författareförening betydligt, samtidigt som förfat-
tarna med arbetar- och jordbrukarbakgrund blev fler. För författa-
re utan akademisk utbildning kom Författarnas Andelslag och andra 
småförlag att spela en stor roll, särskilt under 1970-talet. Senare har 
även de österbottniska debutanterna ofta haft en klassisk bildnings-
resa med universitetsstudier på annan ort bakom sig. År 2005 lades 
Författarnas Andelslag ned på grund av brist på frivillig arbetskraft, 
men fortfarande verkar flera småförlag med regional anknytning i 
Svenskfinland.
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litterär deBatt På sextiotalet

sextiotalets ekonomi gick rakt uppåt, som en rymdraket. I 
spåren av de nya pengarna följde en snabb expansion av utbild-

ningsmöjligheterna, som oundvikligen också påverkade det kulturel-
la systemet, samhällets självbild. När universitetens dörrar slogs upp, 
till och med för den lägre medelklassens barn, förändrades tonfallet, 
redan därför att nykomlingarna var så många. En ny intelligentia bör-
jade prova ut nya identiteter, uppmuntrad av sin egen kritiska massa. 
Där forna tiders bondestudent anammade elitens värden och ritua-
ler, lät TV- och popålderns stora årskullar håret växa. De studerade 
sociologi och odlade visioner om samhället som en gemenskap, ett 
kollektiv, där kulturen angår alla, görs av alla och stavas med litet k. 
Överallt i västvärlden dök de unga, akademiska radikalerna upp och 
det viktiga var att de också vann gensvar. Den nya, socialt blandade 
generationen sökte legitimitet i lojaliteter utanför: utanför makten, 
utanför konsten, utanför vår del av världen. Sextiotalet dominerades 
av ett liberalt, demokratiskt och småningom vänsteraktivistiskt pa-
tos. Återupptäckten av den ”engagerade” kulturens möjligheter blev 
ett viktigt tema, också i Finland. Men den finlandssvenska litterära 
debatten fick sin egen nyans genom några lokala särdrag. Dels fanns 
en tradition, dels en geografi.

TradiTionen och korsdrageT
Traditionen var vid det här laget den egna, heroiska modernismen. 
På sextiotalets horisont hade tjugotalspionjärerna blivit erkända 
storheter. Därmed kunde de vid behov också förkastas av nya om-
värderare. En av banbrytarna fanns kvar på sin post: en aktiv debat-
tör med stark misstro mot förändringens vindar, Rabbe Enckell.

Förutom av sin historia färgades det finlandssvenska rummet av 
sitt geopoetiska läge i Europas utkant, mellan skandinaviskt och 
finskt. I turbulenta tider kunde en speciell luftblandning uppstå i 
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detta dragskåp, förutsatt att dörrarna stod öppna. Dörren till Sve-
rige brukade stå på glänt, men under 1960-talet öppnades också 
dörren mot det finska rummet på nytt, bland annat för att där hände 
saker igen. Här hade sextiotalisterna ett drag gemensamt med  
modernistklassikerna Elmer Diktonius och Hagar Olsson.

De två särdragen – traditionen och dragskåpet – speglas i den 
unge kritikern Ingmar Svedbergs provokativa artikel ”Det moder-
nistiska liket”. Svedberg bokför här en växande intern kritik av ”vår 
modernism” och vad han kallar en världsomspännande litterär at-
titydförändring med Göran Palm, Sonja Åkesson, Björn Håkanson 
i Sverige, Pentti Saarikoski, Väinö Kirstinä på finskt håll samt Lars 
Huldén och Mauritz Nylund på finlandssvenskt. Tjugotalsmodernis-
ten Rabbe Enckell kan enligt Svedberg inte väntas skriva ”dikter om 
kriget i Vietnam eller om tvättmaskiner”. Däremot sätter han sitt 
hopp till unga poeter som Claes Andersson och Robert Alftan: ”Den 
finlandssvenska lyriken har inte skäl att misströsta, det synes som 
om någonting verkligt nytt för första gången vore på väg. Det mod-
ernistiska liket håller slutgiltigt på att begravas, djupt ner i mullen.” 
Svedbergs inlägg, publicerat i maj 1965 i tidningen Vasabladet, följdes 
av en lång rad inlägg. Aktiviteten var stor, till och med mätt med sex-
tiotalsmått. I efterhand har denna modernistdebatt fått en nära nog 
mytologisk status. I tredje delen av Mikael Enckells biografi över sin 
far Rabbe Enckell (Öppningen i taket, 1997) blir debatten huvudnum-
ret i ett angrepp på hela sextiotalismen. Där många i hans generation 
gillande speglat sig i epokens uppenbara optimism och dynamik, för 
Mikael Enckell fram bilden av ett intolerant samhällsklimat och en 
olustig klappjakt på en åldrande diktare – ja, på dikten som sådan. 

kUlTUrella dominoeFFekTer
Någon möjlighet att utöva verklig intolerans hade inte de personer 
och grupper som under 1960-talet bildade föreningar och utifrån 
en marginalposition skrev debattartiklar i olika frågor. Snarare har 
historien här varit intolerant. Mycket på sextiotalet fick en fortsätt-
ning, därför är början ännu synlig. Enligt mekaniken behövs det en 
kraft för att en rörelse ska uppstå. En viktig igångsättare av sextio-
talet var Väinö Linna. En författare med arbetarbakgrund lyckades 
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ensam, åtminstone kan det se ut så, förändra landets självförståelse. 
I synnerhet Upp trälar (1960), med motiv från inbördeskriget 1918, 
lyckades utmana den etablerade historieskrivningen. Fem år senare 
fördes striden om tanken ända till rättssalen, när Linnas kollega 
Hannu Salama åtalades och dömdes för sin roman Midsommardansen 
(1965), som väckte stor uppmärksamhet på grund av några ställen 
där den kristna tron omtalas i fräna ordalag. Processen startades av 
ärkebiskopen, en representant för den utmanade, officiella etiken. 
Också här led ”systemet” – nu den klerikala och juridiska makten 
– i mångas ögon en prestigeförlust, som blev bokförbar 1968 när 
president Kekkonen benådade ”hädaren” och ”pornografen” Salama. 
Fallen Linna och Salama bidrog starkt till att sätta igång den menta-
litetsförändring som blev sextiotalet. I ett finlandssvenskt samman-
hang spelade romaner av Christer Kihlman och Marianne Alopaeus 
en liknande, om än mindre dramatisk roll. Men bakom Linnas seger 
över den äldre historikerkåren anade man den lägre medelklassens 
nya roll i den akademiska världen och massmedierna. Även om alla 
nya opinionsledare inte nödvändigtvis hade folklig bakgrund, hade 
de på universiteten kommit i kontakt med ”folket”. På samma sätt 
skymtade bakom Salamas seger p-pillrens genombrott följt av synli-
gare erotik och kortare kjolar.

Framgångsrika revolutioner inspirerar till nya försök. På enmans-
rörelsen Linna följde ensaksrörelserna. Liksom tredje världens ge-
rillor anslöt sig till den så kallade dominoteorin – ”Skapa två, tre, 
många Vietnam” – kunde man lokalt och internationellt se en kultu-
rell dominoeffekt träda i funktion under 1960-talet: en radikalism 
gav impulsen till nästa. Också tekniska genombrott bidrog till för-
ändringsoptimismen. I en tid av TV, rymdfärder och hjärttransplan-
tationer måste väl nedrustning, stopp för miljöförstöringen och nya 
relationer mellan könen vara möjliga? Svenska folkpartiets domi-
nans på finlandssvenskt håll ifrågasattes av Svenska Socialdemokra-
tiska Studentföreningen i Helsingfors. Kretsen kring den initierade 
modernistdebatten i Vasabladet och grundade tidskriften FBT. Efter 
en litterär start blev FBT snabbt ett brett politiskt-kulturellt debatt-
organ där bland annat antiimperialister och protofeminister presen-
terade sina idéer. År 1968 gav Nalle Valtiala ut Varning för människan,
en väckarklocka i samma anda som Rachel Carsons Silent Spring 
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(1962). Miljö var ännu inte politik. Det var däremot mediekritik. 
När varningsskrifterna började varna för det fria ordet, blev det be-
svärligare att få dem publicerade. I Hufvudstadsbladet – partilös parti-
tidning (1971) som granskade den största finlandssvenska morgon-
tidningen hävdade sexton journalister förhoppningsfullt att det är 
”en demokratisk rätt att söka påverka hur Hbl i framtiden utformas”. 
Artikelsamlingen erbjöds de finlandssvenska förlagen, fick avslag 
och gavs ut av ett finskt förlag, dock på svenska. Dominoeffekter 
från sextiotalets ensaksrörelser fortplantade sig in på sjuttiotalet, 
men saken blev nu för många den Moskvatrogna kommunismen. För 
andra handlade det om alternativ. Till de senare hörde nyregionalis-
men och feminismen, bägge tidsenligt rödkantade. 
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Poesin Från trettiotal  
till sjuttiotal

Den finlandssvenska poetiska modernismens första femton år 
kan kallas avantgardistiska. Till detta bidrog både den radikala 

formmässiga förnyelsen och attitydmässiga noviteter som Diktonius 
socialism, Henry Parlands urbana saklighet och Björlings medvetna 
strävan att chockera sina läsare. Därefter skedde småningom stora 
förändringar. Vid slutet av trettiotalet var Södergran och Parland se-
dan länge döda. Hagar Olsson saknade som kritiker förståelse för de 
kvarlevande modernisternas estetik. Diktonius skrev huvudsakligen 
berättande prosa, och motiviskt dominerade det lantliga hans dikt-
ning. Björlings poesi upplevdes fortfarande som chockerande, men 
hans vilja att konfrontera publiken hade ersatts av försjunkenheten 
i ett eget poetiskt universum. Därtill hade Rabbe Enckell övergått 
till att skriva en klassiskt inspirerad, mot objektivitet och didaktik 
strävande dikt. Den modernistiska dikten hade länge svårt att vinna 
nya proselyter. Den första nya modernistiska diktaren av betydelse 
är Ralf Parland med Avstånd (1938). Följande viktiga debutant är den 
tidigt döde Christer Lind. Linds enda diktsamling Vindarnas bröllop 
(1940) är det första försöket att föra in en franskt inspirerad sur-
realism i den finlandssvenska litteraturen. Ändå domineras boken 
av reflekterande och beskrivande naturlyrik. Lind hann även förse 
sin tid med ett annat slag av impulser, i översättningsvolymen Stigen 
och regnbågen (1943) publicerade han ett rikligt urval översättningar 
ur olika stamkulturers diktning, vilket skulle sätta spår bland annat 
i Rabbe Enckells verk.

de FörsTa modernisTernas senare poesi
Trettiotalets förändring i stil, tonläge och tematik kan hos Gunnar 
Björling iakttas från och med diktsamlingen Där jag vet att du (1938). 
Björlings dikt blir allt mer lakonisk i en utveckling som fortgår ända 
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till hans sista böcker, utgivna på femtiotalet. Hans språk blir både 
enklare och mer komplicerat. Å ena sidan bryts syntaxen upp så 
att satserna förblir ofullbordade och mångtydiga, å andra sidan blir 
orden som används allt enklare och färre, med en förkärlek för de 
enstaviga, i sig betydelselösa ”och”, ”att”, ”men” och ”o”. De provo-
kativa ”smaklösheterna” och ironierna från det sena tjugotalets dikt-
ning försvinner. Tonfallet i dikterna blir övervägande meditativt, 
vilket inte hindrar att kärleksdikterna ibland kan uttrycka stark upp-
rördhet. Samtidigt försvinner spåren av det moderna, urbana sam-
hälle som är så starkt närvarande i Quosego-diktningen. Från och med 
trettiotalets slut kan man i samtliga modernisters dikter skönja ett 
modernitetsfientligt drag.

Genom sin uppbrutna syntax, sina ordupprepningar och sin för-
kärlek för de neutrala småorden försöker Björling fånga ögonblick-
et i dess totalitet. Dikterna skall suggerera fram det oavslutade i 
varje ögonblick – en del av tidens och medvetandets ström – samti-
digt som de ger en konkret känsla av att den som talar befinner sig i 
världen. I dikterna från trettio- och fyrtiotalen inför Björling därför 
trots sin lakonism gärna platsmarkörer i dikten, vilket gör dess miljö 
igenkännbar. Oftast är det Brunnsparken i Helsingfors, skärgården 
utanför och kvarteren kring den, där Björling levde hela sitt liv, som 
aktualiseras, men det kan också vara vyer från Karelen eller barn-
domsminnen från det inre av Finland. 

Dragen av konkretion framför allt i naturskildringen har Björ-
ling gemensamma med Rabbe Enckell. Också för dennes författar-
skap innebar trettiotalet en genomgripande förändring – men han 
lämnade ändå aldrig den knappa men detaljerade naturdikt som ut-
märkte hans första mogna diktsamling Vårens cistern (1931). Det som 
kommer till i Enckells poesi är framför allt ett vidgat känsloregister, 
en perspektivrikare syn på den existentiella tematiken och i synner-
het den antika motivkretsen i både lyrik och de mytologiska läsdra-
mer han med början i Orfeus och Eurydike (1938) och Iokasta (1939) 
skrev. Till skillnad från till exempel Eugene O’Neill, T.S. Eliot och 
Jean-Paul Sartre, vilkas dramatik också bygger på antik mtologi, 
håller sig Enckells antikiserande dramer nära förebilderna Aischy-
los, Sofokles och Euripides. Enckell flyttar aldrig över den antika 
mytens handling till modern tid. Hans personer lever i det förflutna 
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och deras sätt att uttrycka sig är inspirerat av den klassiska drama-
tiken. Åren 1929–1948 utkom Emil Zilliacus tolkningar av Aischy-
los tragedier till svenska, och Enckell har själv påpekat att de språk-
ligt hade stor betydelse för honom. Också formellt håller sig Enck-
ell nära reglerna för den antika dramatiken som de formulerades av 
Aristoteles. 

Enckells utveckling mot större poetisk tyngd kan iakttas från och 
med Tonbrädet (1935). Ett centralt tema i diktsamlingarna Valvet 
(1937), Lutad över brunnen (1942) och Andedräkt av koppar (1946) blir 
upplevelsen av tiden som förlustbringare och möjligheterna att hålla 
kvar livet och livskänslan trots detta. Som en del av kvarhållandet 
förvandlas Enckells lakoniska och impressionistiska stil. Dikterna 
blir längre och klarare strukturerade, språket ibland arkaiserande, 
rytmiska och metriska inslag förekommer liksom bruk av omvänd 
ordföljd. I det som Enckell själv kallade för sin ”spända stil” betonas 
språkets litterära drag, samtidigt som metalitterär tematik spelar en 
stor roll i dikten. I Andedräkt av koppar inför Enckell även en nyhet 
som skulle få stor betydelse för den finlandssvenska poesin: den re-
sonerande långdikten av eliotsk modell. ”O spång av mellanord” är 
en artonsidig elegisk dikt som samlar de flesta för Enckell vid denna 
tid aktuella teman och ställer frågan hur människan kan finna sig till 
rätta i ett liv som innebär ständiga förluster, ständigt lidande: ”Ty 
ingen vinner slutgiltigt, utan alla förlorar, / förlorar tills de blir med-
vetna därom och fattar, / att endast genom förlusten kan strömmen 
av ting som går förlorade / hejdas.” Enckell finner svaret på diktens 
fråga i språket. Endast genom att finna det rätta språket, de ”färglösa” 
mellanorden som beskriver det låga i världen men tar avstånd från 
höga och anspråksfulla idéer, kan man finna den ödmjukhet som gör 
det möjligt att leva i den undflyende världen. På femtiotalet publice-
rade Enckell åter samlingar av koncentrerad naturdikt som Strån över 
backen (1957) och Kärnor av ögonblick (1959).

Björlings författarskap utgör en kontinuitet där gränsen mellan 
böckerna är flytande, något som bland annat betonas genom att 
titeln på en bok ofta hämtas ur en föregångare. Långsamt sker dock 
förändringar. På fyrtiotalet gav Björling ut några av sina starkaste 
och mest vittfamnande diktsamlingar, som Ord och att ej annat (1945) 
och Luft är och ljus (1946). På femtiotalet tilltar abstraktionen, sam-
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tidigt som de aforismer och prosastycken där Björling utreder och 
kommenterar sin livssyn och estetik småningom försvinner. Ljus- 
tematiken med sina översinnliga konnotationer blir allt viktigare och 
dikten allt mer gestisk – den hänvisar till världen men gestaltar den 
allt mindre. Ett gott exempel på denna sena stil är följande dikt ur 
Björlings sista diktsamling Du går de ord (1955):

Och som den bild
och ögondag

O att så upplevt
och svävande
och över allt

eller: att
imorgon
har

Även Elmer Diktonius skriver från och med tjugotalets mitt främst 
natur- och centrallyrik. Samtidigt med att den politiska och samtids-
kommenterande dikten försvinner ur hans böcker sker en stilmässig 
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förändring hos Diktonius. Det drastiska bildspråket, koncentrationen 
och de virtuosa onomatopoetiska effekterna som gjorde hans tidiga 
diktning till en av expressionismens främsta exponenter på svenskt 
språkområde ersätts av ett makligt beskrivande och reflekterande 
idiom i böcker som Varsel (1942), Annorlunda (1948) och November-
vår (1951). Allmänt taget innebär dessa sena diktsamlingar en klar 
kvalitetsnedgång.

Ralf Parlands position i den modernistiska traditionen är svårfix-
erad. Han har fått tydligt urskiljbara impulser av nästan alla viktiga 
föregångare. I naturdikten och språkfantasin skymtar Björling och 
Diktonius, i den resonerande hållningen Rabbe Enckell. På femtio-
talet lägger han dock ett ibland stort avstånd mellan sig och de mo-
dernistiska kollegerna. Även om Parlands diktsamlingar tematiskt 
skiljer sig mycket från varandra binds de samman av den sällan svik-
tande formkänslan och musikaliteten, ibland ostentativt understru-
ken av dikttitlar som hänvisar till musikaliska verk eller former. Abel 
y Aifars sånger (1941) är det första exemplet på Parlands intresse för 
att skapa metafiktiva mytkonstruktioner. De kinesiska och indiska 
översättningarna i Mot fullbordan (1944) antyder var han hämtat in-
spiration för detta. I den boken, liksom i den följande Oavslutad män-
niska (1946) är kriget starkt närvarande, både som minnen och i den 
serena tacksägelsestämning som präglar de reflexions- och naturdik-
ter som skrivits efter dess slut. Under femtiotalet blir intellektualis-
men allt mer påfallande på ett sätt som kan leda tankarna till Gunnar 
Ekelöfs diktning vid samma tid. Parlands civilisationskritik och be-
grundan av människans natur formuleras i ovanliga termer, närmast 
inspirerade av orientalisk myt och science fiction. I diktsamlingarna 
Eolita (1956) och Hymner från Santsche-Pi (1959) stiger väldiga kos-
miska visioner fram.

TradiTion och FyrTioTalism
På femtiotalet hade modernismen blivit tradition i den finlandssven-
ska poesin och Rabbe Enckell den ledande förebilden. Men det fanns 
andra impulsgivare. Fyrtiotalismen i Sverige, viktigast Erik Linde-
gren, var en inspirationskälla som dock avklingade ganska snabbt. 
Diktsamlingar påverkade av den var till exempel Christer Kihlmans 
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Rummen vid havet (1951) och Munkmonolog (1953) och Bo Carpelans 
debut 1946 med Som en dunkel värme, liksom hans andra diktsamling 
Du mörka överlevande (1947). Den unge Carpelan skriver här en starkt 
symboltyngd, dröjande och ibland mångordig naturlyrik långt borta 
från de ideal Rabbe Enckell förmedlade. Andra femtiotalsdebutanter,  
om Sören Lindgren, Carolus Rein och Tom Sandell, låter sig inspire-
ras av surrealismen. Och Eva Wichman och Mirjam Tuominen fram-
står genom olika slag av formförnyelse som avantgardister, och upp-
levs som svårbegripliga och provocerande av sina läsare. Karakte-
ristiska drag för den modernistiska huvudfåran var inriktningen på 
natur- och centrallyrik, knappa former och en distanserad hållning 
som uteslöt politiskt eller religiöst engagemang. Till dess proselyter 
kan man bland de unga räkna Bo Carpelan (från femtiotalet), Peter 
Sandelin och Kurt Sanmark. Efter att i sina första böcker ha skrivit 
mest rimmad dikt övergick också Solveig von Schoultz nu till ett 
modernistiskt uttryckssätt. Carpelan och Sandelin brukar anses som 
de främsta arvtagarna av den Björling-Enckellska traditionen. Men 
deras författarskap visar intressanta skillnader. För Carpelan präg-
las tiden fram till genombrottsboken Den svala dagen (1961) av ex-
periment i olika riktningar. Efter de absurda prosadikterna i Minus 
sju (1952) arbetar han sig mot ett knappare språk och en objektiva-
re hållning. Den svala dagen, Carpelans sjätte bok, är hans första helt 
självständiga prestation. Här förenas saklighet med symbol i en lako-
nism som kommer att bli typisk för honom:

En man vandrar genom skogen
en dag med växlande ljus.
Möter få människor,
stannar, betraktar hösthimlen.
Han ämnar sig till kyrkogården
och ingen följer honom.

Peter Sandelin finner sin kurs redan i debuten Ur Svalans loggbok (1951) 
och håller den en god bit in i sextiotalet. Han skriver ljusdränkt, på 
detaljer uppmärksam naturdikt och centrallyrik där vag fjärranläng-
tan blandas med konstnärsromantik och avståndstagande från var-
dagliga trivialiteter. Inflytandet från Enckell, och i det första kritik-
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genombrottet Stunder av ljus (1960) även från Edith Sö-
dergran (utvaldhetstanken och konstnärsmetafysiken), 
är märkbart, och resultatet tills vidare ofta ganska 
spänningslöst och tunt. Det är först i den omvälvning 
som genomgår den finlandssvenska poesin under sex-
tiotalets mitt som Sandelin förmår förnya den tradi-
tion han skriver i och bli en betydande diktare.

Solveig von Schoultz har intresset för intimsfären 
gemensamt med den unge Rabbe Enckell: familjen, 
barnen, de vardagliga situationerna. Genom hela sitt 
författarskap håller hon fast vid de individuella erfa-
renheterna, t.ex. i en kärlekslyrik som mindre ägnar 
sig åt abstrakta reflexioner kring känslan än åt de kon-
kreta erfarenheterna av verkliga kärleksförhållanden. 
Härigenom har hon blivit en viktig förebild för den 
kvinnomedvetna poesin i senare generationer. Solveig 
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von Schoultz tidiga poesi har ett berättande drag som tillsammans 
med dess omständliga symbolik gör den mångordig. Sorgen över 
kriget ges i de första samlingarna Min timme (1940) och Den bort-
vända glädjen (1943) gärna mytisk gestalt. Ett återkommande motiv 
är kvinnoporträttet. Ofta kontrasterar hon vardagens plikter mot 
konstnärskapets eller kärlekens krav. En åtstramning av språket kan 
iakttas i Allt sker nu (1952) och Nätet (1956). I Terrassen (1959) väljer 
hon den japanska kortdiktsformen tanka för en samling naturdik-
ter. Den skiljer sig dock från Rabbe Enckells ideal, vilket blir allt 
tydligare med åren när naturen blir en viktigare motivkälla för von 
Schoultz. För henne är den impressionistiska objektiviteten inget 
ideal. Hon föredrar att vara öppet allegorisk, förmänskligande och 
humoristisk, vilket inte utesluter noggrant seende och sinne för ka-
rakteristiska detaljer.

avvikande rösTer
Eva Wichman och Mirjam Tuominen har flera drag gemensamma. 
Bägge var uppskattade prosaister när de debuterade som lyriker. 
Bägge tog avstamp i den etablerade poetiska modernismen – Wich-
man bl.a. i naturdikten, Tuominen i den resonerande centrallyriken 
– för att sedan spränga dess konventioner och skriva sig bort från re-
censenters och andra läsares förståelse, in i en nödtvungen avantgard- 
istisk position. För bägge var konventionsbrotten i fråga om diktar-
hållning och skrivsätt en följd av de livsåskådningar de kom att be-
känna sig till. Eva Wichman blev vid femtiotalets början kommunist 
och aktiv partimedlem, vilket präglade de fyra diktsamlingar hon 
gav ut åren 1951–1960. I början av sextiotalet lämnade hon partiet, 
och under återstoden av sitt liv – då hon gav ut ytterligare tre dikt-
samlingar – tog hon avstånd från ambitionen att kombinera konst 
och politik. För Eva Wichmans del innebar brottet med den moder-
nistiska traditionen att hon övergav naturdikten från Ormöga (1946) 
och Den andra tonen (1948) för att dikta agitprop med bl.a. Majakov-
skij som förebild. Hon väljer, särskilt i början av sin bana som parti-
diktare i samlingar som Dikt i dag (1951) och De levande (1954), sam-
hälleliga missförhållanden, den politiska kampen och polemik mot 
borgerlig estetik till motiv för sin dikt. Senare skriver hon också, 
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trots att hon fortfarande väjer för det intima och privata, porträtt-
dikter som tar fasta på föremålens individuella öden.

Mirjam Tuominen började vid mitten av 1950-talet intressera sig 
för katolicismen – hon konverterade 1963 – vilket i allt högre grad 
kom att styra hennes författarskap. Hennes lyriska period inleddes 
när hon efter åtta prosaböcker poesidebuterade med Under jorden 
sjönk (1954). Poesin fyllde resten av Tuominens liv och ledde små-
ningom till tystnad: hennes sista manuskript, två stora samlingar 
av katolska uppenbarelsedikter, gavs aldrig ut. Mirjam Tuominens 
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brott med den modernistiska huvudfåran var knappast avsiktligt. 
Snarare var det hennes religiösa erfarenheter och det starka psy-
kiska tryck hon levde under som tvingade henne att spränga det 
vedertagna lyriska språket. Under jorden sjönk är en av de starkaste 
diktsamlingarna från femtiotalet. Den knyter an till Rabbe Enckell, 
särskilt till ”O spång av mellanord”, är inte formellt utmanande och 
får mycket bra recensioner. Men redan här visar Tuominen att hennes 
stora tema är splittringen: mellan sinnligt och översinnligt, mellan 
lyrisk form och hänsynslöst borrande självreflexion. Under fem-
tiotalets gång försvinner den behärskat distanserade hållningen och 
dikterna ockuperas av ångest inför världens ondska och jagets makt-
löshet. Tuominens dikter blir allt längre och allt mer monologiska, 
ofta demonstrativt olyriska i sin smärta. 

En helt särpräglad profil i femtio- och sextiotalets poesi är Evert 
Huldén, österbottnisk bonde och samhälleligt aktiv bl.a. inom freds- 
och nykterhetsrörelsen. Han debuterade först vid 56 års ålder med 
diktsamlingen Jord och drömmar (1951). Huldén var bl. a. hembygds-
diktare, men en ovanlig sådan i sitt intresse för diktens form. Trots 
vissa lyckade försök att i debutboken skriva rimmad dikt var han 
påverkad av tjugotalsmodernisterna, och huvudparten av hans dikt-
ning består av fri vers. Huldéns motivkrets är hämtad ur det liv han 
levde: naturen, människans arbete i den, bondeyrket och dess tra-
ditioner spelar en viktig roll. Samhällsengagemanget kommer till 
synes i diktporträtt av fattiga och utnyttjade människor, bl. a. Ameri-
kaemigranterna i Emigrantöden (1961), liksom i fredsdikter och mera 
direkt samhällskritiska dikter, riktade mot t.ex. kyrkan. Sin karak-
tär får dikterna dock genom sin transcendens. Huldén är i sina bästa 
stunder symbolist, med en förmåga att i enkla formuleringar skapa 
en syntes av sin känsla för landskapet, traditionen och människan. 

sexTioTaleTs poeTik
Spridd opposition mot Rabbe Enckell och den modernistiska huvud-
fåran hade förekommit under femtiotalet. Det var dock först på sex-
tiotalet som det uppstod en hel rörelse som debatterade de finlands-
svenska modernisternas estetik och inflytande på litteraturen som 
helhet. Författarna och kritikerna inom denna rörelse kom så små-
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ningom att samlas kring tidskriften FBT och den ledande gestalten 
var Claes Andersson. I stället för den inåtvända esteticism som de an-
klagade tjugotalsmodernisterna för ville författarna i FBT-gruppen 
hävda en öppen och kommunikationsinriktad poesi. Influerade av 
den samtida nyenkelheten i Sverige krävde de att poesin skulle vara 
vardaglig till sina motiv, gärna urban, språkligt okomplicerad och 
engagerad i dagsaktuella händelser. Någon gränslinje mellan konst 
och politik gick inte att uppehålla. Speciellt för Claes Andersson var 
den finske diktaren Pentti Saarikoskis s.k. dialektiska collageteknik, 
som gav utrymme för många olika slags texter inom dikten, viktig. 
FBT-generationen var ovanlig genom sin öppenhet för inflytande 
från den finskspråkiga litteraturen. Den unga finska poesin var över-
huvudtaget mycket livaktig 
vid denna tid, och precis som 
FBT-gruppen reagerade den 
mot föregående decenniums 
modernism, också på finskt 
håll starkt influerad av T.S. 
Eliot och det finlandssven-
ska tjugotalet. Den finske lit-
teraturhistorikern Kai Laiti-
nen ser, förutom Saarikoski, 
Väinö Kirstinä och Jyrki Pel-
linen som centrala namn, och 
skriver att man något genera-
liserande kan ”säga att Saari-
koski öppnat dörren för den 
politiskt engagerade lyriken, Kirstinä för kon-
kretismen, dadaismen och popkonsten, och 
Pellinen för metalyriken.” Just den språkliga 
lekfullheten hos Kirstinä, liksom hos Anselm 
Hollo, lyftes fram i den finlandssvenska debat-
ten. Dessutom kan kärleks- och kampdiktaren 
Pentti Saaritsa nämnas. Han införde Pablo Ne-
rudas tanke om den ”orena lyriken” – i mot-
sats till det höglitterära språket – i den finska 
debatten.

poesin Från TreTTioTal Till sjUTTioTal

Den demonstrativt 
sakliga titeln på  
Claes Andersson 
bok säger något om 
hans syn på dikten. 
Inriktningen på staden 
innebar också en  
nyhet i finlands- 
svensk poesi som 
traditionellt gett 
naturen mycket 
utrymme.
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Claes Andersson hade med Ventil (1962) gjort traditionell debut, 
inriktad på den lyriska intimsfären. Småningom kom han att vidga 
sitt register. Den tredje diktsamlingen Staden heter Helsingfors (1965) 
är uttryckligen inriktad på staden och de urbana erfarenheterna. 
Under inflytande från Saarikoski, Bertolt Brecht, Hans Magnus En-
zensberger och svensk nyenkelhet övergav Andersson de isolerat 
privata förnimmelserna och gav sin dikt en ”oren”, det vill säga pol-
emisk, pedagogisk och dialogisk utformning. Titlar som Samhället vi 
dör i (1967) – den parodierar en mycket använd skolbok som hette 
Samhället vi lever i – och Det är inte lätt att vara villaägare i dessa tider 
(1969) signalerar både en politisk hållning och kritik av en ”tidlös” 
poesiuppfattning. Både ironin och collagetekniken exemplifieras av 
den kärnfulla ”Politisk anekdot” där titeln är diktens nyckel:

För ca 90 miljoner år sedan
slök en 4,3 meter lång fisk
Portheus
en annan, tvåmeters fisk
och storknade
Den hittades i ett stenskikt
i Kansas, USA
som en gång täcktes av hav
Begravd i urhavets slam
har den givit eftervärlden bevis
på sin stora glupskhet

Bland författarna kring FBT fanns Johan Mickwitz som i dikter och 
kortprosa saboterade gängse lyriska konventioner, och de tvåsprå-
kiga Robert Alftan och Mauritz Nylund som diktade också på finska 
och intog en kritisk hållning till finlandssvenskheten som ideal. 

Utanför sextiotalets politiska utspel och litterära polemiker men 
tillhörigt dess estetik var Lars Huldéns författarskap. Sin dubbla håll-
ning till den lyriska traditionen markerar Huldén redan i debuten 
Dräpa näcken (1958). Han godtar inte dess konventioner men ägnar 
sig intensivt åt att finna sin plats bland föregångarna. I hans dikter 
skymtar kinesiska och antika klassiker lika väl som Carl Michael Bell-
man och J.L. Runeberg, han nyttjar både på lek och på allvar former 
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som visan, epitafen, festdikten och psalmen och diktar vid behov i 
bundna former med stor självklarhet. Ändå präglas Huldéns poesi 
av vardagligt, gärna humoristiskt språkbruk – ofta med anknytning 
till hans hemtrakt Österbotten. Mest genomfört sker det i den två-
språkiga diktsamlingen Heim/Hem (1977), skriven på Munsaladia-
lekt och riksspråk. Sitt förhållande till sextiotalsestetiken och de 
ideologiska kraven på dikten behandlar Huldén utförligt i Herdedikter
(1973), som är en konsekvent genomförd dialogisk bok. Uppe på si-
dorna står visorna, nere en kommentardikt. Ofta motsäger de var-
andra; ingendera kan göra anspråk på den slutgiltiga sanningen. Ett 
diktpar kan se ut såhär:

Aldrig tystnar sagan
om den stora sångarn,
hur han sjöng på havet
och det hördes till byn,
hur han sjöng i kyrkan
och låste de gamlas öron.
Vad sjöng den stora sångarn?
Aldrig att man minns det.
Han sjöng sånger sägs det.
Sångerna är glömda.

Som visdiktare kan du naturligtvis
kasta ut de saker i strömmen av toner
som du vill att sångare och lyssnare
skall ta vara på.
Kasta en slägga i floden, om du vill
att de som bor längre ner skall börja smida.

enckell, carpelan och sandelin
Av grupperingen kring FBT blev Claes Andersson den mest bety-
dande författaren. De idéer som fördes fram i modernistdebatten 
fick dock en mycket större genomslagskraft än så. Dels influera-
de de många yngre författare ända fram till åttiotalet, dels kom de 
att prägla också de författare som identifierade sig med traditionen. 

poesin Från TreTTioTal Till sjUTTioTal
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Rabbe Enckells eget författarskap hade under sextiotalet i viss mån 
utvecklat sig i riktning mot ett vardagligare, mindre avslipat språk. I 
de två sena diktsamlingarna det är dags (1965) och Resonören med fågel-
foten (1971) finns betydande inslag av en ledigt konverserande ton 
som klart skiljer sig från det tidiga femtiotalets lakoniska, ”spända 
stil”. Både Bo Carpelans och Peter Sandelins diktning genomgår 
stora förändringar under sextiotalet. Carpelan hade i kortdikterna 
i 73 dikter (1966) drivit lakonismen till dess gräns. I följande sam-
ling Gården (1969) ser dikterna helt annorlunda och mycket mera 
sextiotalistiska, ut. I ett avspänt flödande parlando diktar Carpelan 
om sin uppväxt i Helsingfors med blick både för konkreta, vardag-
liga detaljer och särpräglade människotyper. Peter Sandelin betrak-
tades under hela sextio- och halva sjuttiotalet som modernismens 
sista mohikan, trots att hans idiom redan i En vanlig solig dag (1965) 
hade förändrats högst betydligt. Naturen var fortfarande hans främ-
sta motivkälla, men hans poetik upptog element av ironi, polemik 
och vardaglighet, alltså just den ”orena” stil som förespråkades av 
FBT-författarna. Ett av Sandelins viktigaste motiv blev småningom 
kampen mot miljöförstörelsen, som från och med Barnen på rymdens 
strand (1975) spelar en viktig roll. I Tyst stiger havet (1971) och Var det 
du? (1973) drev Sandelin den iakttagande, ordknappa naturlyriken 
till större förfining än någon av sina samtida. 
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Bo Carpelan fick  
sitt poetiska 
genombrott 1961  
med Den svala dagen.
Ett par år tidigare 
hade den mång-
sidige Carpelan 
debuterat som 
barnboksförfattare 
med Anders på ön.

Peter Sandelin 
kombinerar ljusdränkt 
naturlyrik med starkt 
engagemang för miljön.
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Hagar Olssons 
Kinesisk utflykt 
från 1949 är en 
miniatyrroman 
där berättarjaget 
Hagar i sagans 
form får möta sig 
själv och samtala 
med bortgångna 
vänner.
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Fyrtio- och FemtiotalsProsa: 
Psykologi och minnen

krigstiden satte förvånansvärt få spår i fyrtio- och femtiotalens 
prosa. Sinsemellan olika författare som Hagar Olsson, Mirjam 

Tuominen och Leo Ågren kan visserligen sägas ha fått impulser att 
behandla ondskans och lidandets problematik utifrån krigshändel-
serna. Men det finns inte många realistiska skildringar ur frontlivets 
eller de hemmavarandes erfarenhetsvärld. Margit Niininen gav 1944 
ut romanen Huset med den gröna gardinen, en rapsodisk skildring av 
några människoöden på hemmafronten i Helsingfors. År 1950 kom 
Lars Hjalmarsson Dahls roman Djungel, en skildring av den ångest 
en hemvändande sanitär drabbas av, interfolierad av korta, expres-
siva minnesglimtar ur krigets verklighet. I ett par noveller ger Ralf 
Parland en groteskt förtätad bild av krigets absurditet. I övrigt präg-
las den finlandssvenska prosan under de första femton åren efter 
fortsättningskriget av ointresse för krigets verklighet och samhället 
som det såg ut under mellankrigstiden och under kriget. 

Den samtida finska litteraturen tar explicit upp både kriget och 
Finlands historia – med Väinö Linna som paradigmatiskt exempel. 
Genom att modernismen så småningom slår igenom, med namn 
som Antti Hyry och Veijo Meri, sätter man inom den finska prosan 
frågetecken för själva det hävdvunna sättet att skildra verkligheten. 
Den finlandssvenska prosan stannar däremot för det mesta inom te-
matiskt snäva cirklar, samtidigt som den formellt ofta gör ett kon-
ventionellt och ofullgånget intryck. Begränsningarna gäller särskilt 
de författare som debuterade under efterkrigstiden. De mest vägan-
de insatserna gjordes fortfarande av förkrigsförfattare som Hagar 
Olsson, Eva Wichman, Mirjam Tuominen, Göran Stenius, Tito Col-
liander och Solveig von Schoultz. Också Oscar Parland kan räknas 
till denna grupp, trots att han debuterade först 1945. Den både for-
mellt och tematiskt mest vittskiftande av efterkrigsförfattarna var 
Willy Kyrklund, som samtidigt hade det största etiska engagemanget. 

krig och eFTerkrigsTid  
1939–1974
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Han flyttade till Sverige omedelbart efter krigsslutet och kom så 
småningom att betraktas som rikssvensk. 

den sena hagar olsson
Chitambo var den sista av Hagar Olssons prosaböcker som färgades av 
en tjugotalistiskt visionär modernism. Den religiösa mystiken och de 
folkloristiska elementen får med tiden en alltmer framträdande plats 
i hennes prosa. I romanen Träsnidaren och döden (1940) lämnar träsni-
daren Abel Myyriäinen sin arbetslya i staden och vandrar ut i det kar-
elska landskap som har varit hans konstnärliga motiv. Via kontakten 
med en döende ung flicka vinner hans konst det allvar han tidigare 
förgäves sökt. Döden som pånyttfödelse återkommer så än en gång 
i Olssons författarskap. En liknande transcendens, från tomheten i 
bristen på delaktighet till mening och samhörighet, sker i roman- 
miniatyren Kinesisk utflykt (1949), där författarens alter ego får möta 
sig själv, bortgångna vänner, också Edith Södergran, och närstående 
i olika åldrar och skepnader. De tre novellsamlingarna Hemkomst 
(1961), Drömmar (1966) och Ridturen (1968) avslutar Olssons förfat-
tarskap. Här dominerar gudsproblematiken och den religiösa mys-
tiken, ibland så eftertryckligt att berättandet drabbas av symbolisk 
övermättnad. I titelnovellen i Hemkomst skildras dotterfarförhållan-
det, som är så viktigt hos Hagar Olsson, närmast hjärtskärande. 

eva Wichman
Under trettio- och fyrtiotalen publicerade Eva Wichman fyra språk-
ligt drivna prosaverk: Mania (1937), Här är allt som förut (1938), 
Molnet såg mig (1942) och Ohörbart vattenfall (1944), för att senare 
övergå till poesin. I dessa bygger Wichman en egen språkvärld med 
nyord, originella meningskonstruktioner och ett personligt benäm-
nande av företeelser. Det gäller att frigöra språket från det invanda 
för att kunna uppleva på ett annat sätt. I Här är allt som förut talas det 
om att nå en ”ny synbarhet”. Det är en teknik som dock särskilt i de 
två första böckerna kan ge ett manierat intryck. Med sitt associati-
va, fragmentariska sätt att berätta följer Wichman en prosamoder-
nistisk tradition introducerad av Elmer Diktonius och Henry Par-
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land. Liksom Parland är hon en urban författare. Hennes berättelser 
utspelar sig ofta i samtida stadsmiljö, vilket återspeglas i språkrytm 
och ton. Tempot är snabbt och berättandet visuellt, ibland halluci-
natoriskt flimrande på ett sätt som påminner om tidig expressionis-
tisk film. Wichmans budskap är dock civilisationskritiskt, och det 
urbana inslaget kontrasteras mot en personligt hållen naturbeskriv-
ning. Hon skriver om människor som vill bryta sig ut ur en meka-
niserad vardag och frågar sig vilka möjligheter en enskild människa 
har att forma och behålla en identitet som bygger på autentisk livs-
upplevelse i den moderna tidens massamhälle. Dessa tankar samlas 
upp i Wichmans enda roman Ohörbart vattenfall, en raffinerat byggd 
konstnärsskildring med interiörbeskrivningar från ett samtida Hel-
singfors. På ett inre, psykologiskt plan skildras här den unga kvinnan 
Marinas väg till skrivandet. 

I slutet av fyrtiotalet ställde Wichman sitt författarskap i samhälls-
förändringens tjänst. Hennes sista prosabok Där vi går (1949) är en 
vändpunkt som förenar allegorisk naturbeskrivning med socialre-
portage från ett efterkrigstida Helsingfors. Den civilisationskritis-
ka tendensen i de första böckerna har under påverkan av samtida 
skeenden övergått i uttalat politisk samhällskritik. Både skönlitte-
rärt och tidshistoriskt intressant är den dagbok som Wichman förde 
under generalstrejken 1956. Hon deltog aktivt i strejkarbetet och 
ger unika bilder och stämningar till exempel från arbetarstadsdelen 
Sörnäs, där hon då bodde. Delar av den har publicerats i det postu-
ma texturvalet Bitar av livet, belysta (1977), vars stomme i övrigt är 
den självbiografiska roman Wichman arbetade på åren före sin död. 

mirjam TUominen
Mirjam Tuominens författarskap följer ett mönster: först ett este-
tiskt skede med episka noveller, därpå ett estetisk-etiskt som ut-
märks av formspjälkning i försöken att hitta det konstnärliga ut-
trycket för ett sanningskrav; en effekt av det formuleringsproblem 
som uppstår efter Auschwitz och som analyseras i Besk brygd (1947). 
Slutligen, mot slutet av femtiotalet, ett utpräglat etiskt skede, då frå-
gorna om skuld och medlidande blir så påträngande att den estetiska 
gestaltningen småningom omöjliggör sig själv. På så vis formas för-
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fattarskapet till en undersökning av 
hur språket, formen och ideologin 
förhåller sig till varandra. 

Tuominen ger sig genast vid de-
buten 1938 i kast med grundläg-
gande existentiella frågeställningar. 
Novellen ”Irina”, som inleder den 
första novellsamlingen Tidig tvekan 
(1938), är talande. Den handlar 
om en åttaårig flicka som under en 
längre sjukhusvistelse brottas både 
med en svår sjukdom och med sin 
egen livsvilja; i novellen skildras 
hur hon resonerar sig fram till ett 
tveksamt livsbejakande. I ”Galna 
Greta” ur samlingen Mörka gudar 
(1944), förändras titelpersonen i 
grunden av en ödesdiger mänsk-
lig beröring. Greta blir gravid efter 
en våldtäkt. Hon föder barnet och 

grips av en hängiven kärlek till det, men eftersom hon betrak-
tas som galen tas det ifrån henne i hennes eget hem. Den slut-
liga kränkningen inträffar när den lilla pojken några år gammal 
förnekar sin egen mor. Greta blir rasande och stryper honom. 
”Galna Greta” hör till Tuominens bästa noveller. Texten vilar 
i gestaltning och ton, den symboliska högtidlighet som i viss 
mån belastar de tidiga novellerna är bortskalad. Tuominen är 
genom sina fem samlingar, den sista är Kris (1946), en slå-
ende jämn novellist. Den utveckling som kan skönjas gäller 
en under fyrtiotalet växande episk konkretion och närhet till 
motiven. Avvikande individer, mentalsjukdom och kampen 
för att trots mänskliga handikapp och begränsningar vinna en 
plats bland andra är centrala motiv hos Tuominen. Skuld och 
försoning behandlas på flera sätt i författarskapet och före-
kommer som motiv redan i de tidigaste novellerna. Det knyts 
samman med tal- och skrivakten, på ett sätt som mot slutet 
av fyrtiotalet blir avgörande för författarskapet. Tuominen be-
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Mirjam Tuominen 
tecknad av Björn 
Landström.  
I sin recension 
kallade Hagar 
Olsson hennes 
novellsamling 
Tidig tvekan  
för en mycket 
märklig debut. 
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handlar explicit temat skuld och försoning från och med essän Besk 
brygd (1947), en tidsanalys tillkommen i upplevelsen av en personlig 
och allmänmänsklig bankrutt efter andra världskriget. Sin utgångs-
punkt tar den i konstellationen bödel–offer, som granskas ur flera 
perspektiv: som en maktupprätthållande struktur i de mellanmänsk-
liga sammanhangen, som en klyvnad i människan och som en rollför-
delning mellan talande och tigande. Tuominen liknar sig vid sagans 
Scheherazade, som berättar för att uppskjuta sin död. Bödeln är där-
emot stum, han använder inte ord utan handlar medan offret kvider 
i ord och plågas av skulden över att tala. Förhållandet mellan bödeln 
och offret präglas av ett ömsesidigt beroende som måste hävas: ”När 
bödel och offer ingår en harmonisk enhet i den levande människan, 
då uppstår människan, som är behärskad av samvete.” 

Vägen från episk prosa till lyrik går över böckerna Bliva ingen 
(1949) och Tema med variationer (prosalyrik, 1952). Bliva ingen inne-
håller, jämsides med episka noveller, prosaskisser och lyriska frag-
ment. Bokens titel är belysande: jaget är en barriär som ska rivas ner. 
Tuominens sista utgivna verk, den religiösa meditationen Gud är när-
varande (1961), innebar en återgång till prosan.

samTidskriTik – donner, alopaeUs och von schoUlTZ
Bland tidens författare går Jörn Donner tydligast in för att skildra 
och kritisera sin samtid. Typisk är hans roman Jag, Erik Anders (1955), 
vars förra del ägnas besk kritik av den välbeställda finländska bor-
gerligheten, dess förkrympta världsbild och snedvridna människore-
lationer. I den senare delen beger sig huvudpersonen, en övertygad 
men inte okritisk kommunist, ut på en resa i Europa. Han följer som 
journalist kommunisternas valkampanj i Italien inifrån och reser 
sedan till Berlin och Budapest. Jag, Erik Anders är till sin uppbyggnad 
ostrukturerad och krönikeaktig, men den ger detaljskarpa och le-
vande bilder av människor och samhällsförhållanden i ett efterkrigs-
europa kluvet i både ekonomisk och politisk mening. I Bordet (1957) 
fortsätter Donner sin kritik av överklassens slutna livssyn och ärvda 
värderingar i Helsingfors. 

Liksom Donner förbinder Marianne Alopaeus framtiden och det 
dynamiska livet med utlandet, i kontrast till de inskränkta finländska 
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cirklarna. Hennes fyra äktenskaps- och samtidsromaner Uppbrott 
(1945), Dröm utan slut (1950), Utanför (1953) och Avsked i augus-
ti (1959) utgör den långa inskolningen inför genombrottet Mörkrets 
kärna som kommer 1965. Alopaeus arbetar med fasta könsstereo-
typer. I de äktenskap hon skildrar är mannen sexuellt åtråvärd men 
okänslig och strängt bunden av konventioner, i värsta fall krigsska-
dad, fascistiskt och rasistiskt anstucken. Den kvinnliga huvudper-
sonen har ofta valt det liv männen representerar som en utväg ur 
egna existentiella grubblerier. Alopaeus 
skildrar kvinnolivets begränsningar i en 
tid där det inom den borgerliga världen av 
anständighetsskäl varken fanns möjlighe-
ter till arbete och ekonomiskt oberoende 
eller en medveten feministisk vokabulär 
för att beskriva kvinnornas ofrihet. 

I Solveig von Schoultz noveller spelar, 
alltifrån den första samlingen Ingenting 
ovanligt (1947), en noggrant realistisk 
miljöskildring en viktig roll som bak-
grund till hennes psykologiskt inkännan-
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de kvinno- och barnporträtt. Liksom Ma-
rianne Alopaeus är von Schoultz feminist 
innan feminismen fick sitt namn. Hennes 
kvinnor förvärvsarbetar visserligen ofta – 
i typiska kvinnoyrken som bibliotekariens 
eller småskolelärarens – men i relation 

Solveig von Schoultz 
noveller förde in ett 
nytt element i den 
finlandssvenska 
litteraturen, den yrkes-
arbetande kvinnans 
vardag.

till männen är de passiva och underordnade. De bär på en stark inre 
protest, men förmår inte ge uttryck för den eftersom de är alltför 
fångna i sin familjeroll. Novellerna fokuserar ofta på krissituationer 
med erotiska undertoner; det gäller hela Ingenting ovanligt och flera 
skildringar av äktenskap som splittras i Närmare någon (1951) och 
Den blomstertid (1958). I sina barnnoveller – de flesta av dem ingår 
i samlingen Ansa och samvetet (1954) – pendlar von Schoultz mellan 
identifikationen med barnet och den vuxnes distanserade psykolo-
giserande. Grundläggande är barnets upplevelse av otrygghet, både 
direkt i relationen till de vuxna och indirekt genom upplevelser av 
skuld och skam.
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oscar parland
Som en motvikt till denna strävan bort, utomlands och till ett nytt 
sätt att leva, finns en stark tillbakablickande ådra i femtiotalets lit-
teratur. Den skymtar hos Marianne Alopaeus, i de karelska förkrigs-
stämningar som bildar bakgrund till den avslutande familjekatastro-
fen i Dröm utan slut (1950). Hos Oscar och Ralf Parland spelar den 
karelska miljön och tematiken en central roll, bägge ägnar sig även 
åt en annan av tidens bakåtblickande strategier, barndomsskildring-
en. Oscar Parlands författarskap är tematiskt mycket homogent, 
trots att hans tre romaner Förvandlingar (1945), Den förtrollade vägen 
(1953) och Tjurens år (1962) kom ut med långa mellanrum. Bak-
grunden till allt Parland skrivit är självbiografisk, och egna kom-
mentarer till förhållandet mellan den diktade världen och verklighe-
ten ger han i sin sena essäsamling Kunskap och inlevelse (1991). Par-
land bygger i sin gestaltning av släkthistoria och egen biografi på 
en mytisk och psykoanalytisk människosyn, där relationerna mellan 
personer ur olika generationer tenderar att upprepa sig, samtidigt 
som de höjer sig över vardagsrealismen. Trots den höga medveten-
hetsnivån är Parlands romaner inte konstruerade. I Kunskap och inle-
velse heter det: ”Allt det jag skrivit är egentligen bara fragment av en 
helhet som omfattar mitt liv och jag skulle kunna kalla denna roman 
’Varat’.” Rent bokstavligt kan denna helhet ses som de – mestadels 
opublicerade – textmassor Parland producerade under sitt liv. Ro-
manerna är endast utsnitt, vilket gör dem fragmentariska, byggda 
snarare på gestaltning av intensiva upplevelser eller essäistisk reflex-
ion än på stora sammanhängande strukturer. 

Förvandlingar är en essäroman i den centraleuropeiska traditionen. 
Jagpersonen, psykiater liksom författaren själv, beskriver två gene-
rationer ur sin släkt och en dramatisk kärlekshistoria ur sin bekant-
skapskrets. I centrum för de tre familjerna står modern och/eller 
hustrun och hennes relation till män eller söner. I sina två senare 
romaner återskapar Parland två förlorade världar: barndomen och 
den ryska kultur som fanns på Karelska näset fram till 1918, i för-
tvinande form till vinterkrigets utbrott. Perspektivet är barnets och 
stilmedlen ofta den magiska realismens förstoringar och förminsk-
ningar. De vuxna framstår som oberäkneliga, ofta oförstående, tidvis 
helt groteska, och orsakssammanhangen i världen är hemlighetsfullt 
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outrannsakliga. Postumt har av texterna om ”Varat” utgivits roma-
nerna Spegelgossen (2001) och Flanellkostym och farsans käpp (2003).

ralF parland och Willy kyrklUnd
Denna värld, med rötter i den ryska kulturen, går igen i många 
av Oscar Parlands yngre bror Ralf Parlands noveller, rentav så att 
onklar och tanter uppträder under samma namn hos bägge förfat-
tarna (trots att personerna är fiktiva). Ralf Parlands förhållningssätt 
till den präglas dock ofta av avståndstagande och humor. Hos ingen 
av tidens författare är väl spännvidden mellan förflutet och fram-
tid så stor som hos honom. Efter att ha lämnat den mondäna och 
modernistiska värld han i sina första böcker ärvt av sin äldsta bror 
Henry skriver Ralf Parland från och med Himlens stenar (1947) med 
förkärlek dels om sitt karelska förflutna, dels om framtiden i form av 

mestadels ironiska science-
fictiondystopier. Det typiskt 
modernistiska, metapoetiskt 
självkommenterande draget 
försvinner aldrig helt ur 
hans prosa. Parlands prosa-
författarskap består av novel-
ler, förutom den avslutande 
framtidsvisionen i. En roman 
om förhävelsen (1973). No-
vellerna är i allmänhet korta 
och ger ibland ett tillfälligt 
intryck. Trots att poängen 
förkläds i urtida, vetenskaps-
kritisk eller utopisk dress är 
den ofta anekdotisk. Förfat-
tarskapets styrka ligger i dess 
karelska och självbiografiska 
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Willy Kyrklunds 
intresse för det 
bekanta i det som  
är främmande,  
och omvänt,  
kan anas i omslaget  
till Mästaren Ma.
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delar. Dessa noveller och minnesfragment, t.ex. hela samlingen Hem 
till sitt hav med undertiteln ”Karelska noveller om mycket vatten” 
(1957) och en stor del av En hundpredikan (1966), återskapar en för-
lorad värld, ofta sedd ur barnperspektiv. Som parodiker visar sig 
Ralf Parland från sin bästa sida i karikatyren av den ryska familjesam-
manhållningen i ”Tolv onklars resa” (Himlens stenar).

I sitt ironiska anslag och sin språkliga förfining kan Willy Kyrk-
lunds noveller och kortromaner påminna om Ralf Parlands prosa. 
Kyrklunds ironi är dock konsekventare och hans människosyn oför-
sonlig. Humorn som präglar särskilt de tidigare böckerna är inte av 
det tröstande slaget. Kyrklund är determinist, enligt egen utsago in-
tresserad mindre av människan än av hennes villkor. Ironin uttrycks 
i ett konsekvent dialogiskt perspektiv. Kyrklunds myter och berät-
telser förhåller sig polemiskt till andras försök att förklara världen, 
vare sig dessa är religiösa, filosofiska eller sunt förnuftiga. Även om 
Kyrklund gärna rör sig i det svenska folkhemmets värld, tydligast 
igenkännbar i äktenskapsromanen Solange (1951), är han ingen rea-
list. Hans berättelser är exempel, sagor, moraliteter. Han parodierar 
den vetenskapliga textkommentaren i romanen Mästaren Ma (1953) 
och den religiösa mytens språk i många av novellerna i de tre sam-
lingarna Ångvälten (1948), Hermelinens död (1954) och Den överdriv-
ne älskaren (1957). I konsekvens med sin deterministiska överty-
gelse skildrar Kyrklund ofta mänskliga misslyckanden. Hos honom 
går de svaga under och de starka triumferar. Det betyder inte att 
hans karaktärer finner sig i omständigheterna. Hugo, gift med So-
lange, försöker med vilja foga sig i den obetydliga människans öde 
för att vinna sinnesro. Han misslyckas men driver sin livstillvända, 
måttlösa hustru i döden. Upplösningen är dock mångtydig, liksom 
allt Kyrklund skrivit. Kanske är kontrahenterna Hugo och Solange 
i själva verket bilder för de motstridiga krafter som kämpar i varje 
människa, den ena lika bunden av omständigheternas krav som den 
andre. I likhet med Hugo är Mästaren Ma en stor genomskådare som 
inte blir hjälpt av sina insikter i människans villkor. Berättelsen om 
honom handlar om skillnaderna mellan mästarens liv och hans lära, 
och den slutar med att Ma spränger sig i luften i ett försök att resa 
till månen i en självkonstruerad raket. 
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Urbana bilder – chorell och cleve
Alla hittills behandlade författare håller sig i sin samtidsskildring 
till borgerliga medelklassmiljöer. Hos Walentin Chorell och Anders 
Cleve är det delvis annorlunda: bägge rör sig gärna inom urban ar-
betarklassmiljö. Den mycket produktive Walentin Chorell vann 
sina största framgångar som dramatiker, men publicerade också ett 
knappt tjugotal romaner. I trilogin om flickan Mirjam (1954–1958) 
skildras en person utan familje- eller andra relationer, som med 
hjälp av sin sexualitet gör ett flertal misslyckade försök att knyta 
andra människor till sig. Den tredje av dessa berättelser, Kvinnan, 
tilldrar sig i en ovanligt sakkunnigt tecknad arbetarklassmiljö där 
Mirjam dock inte finner sig till rätta. I sin sista romantrilogi Äggska-
let, Knappen och Livstycket (1972–1976) tar Chorell åter upp bryt-
ningen mellan medelklass- och arbetarklassvärderingar i berättelsen 
om ett ungt äktenskap. 

Om staden som livsmiljö skymtar i bakgrunden till Walentin 
Chorells psykologiska dramer kan man säga att den har huvudrol-
len i Anders Cleves novellsamling Gatstenar (1959), en av femtio-
talets största prosaframgångar. Boken är ovanlig för att den ger ett 
snitt genom olika samhällsklasser, från trasproletariat och arbetare 
till nyrika och akademiker. Trots detta är karaktärer och intrig i no-
vellerna underordnade själva staden, dess gator, hus och människo-
vimmel under olika tider på dygnet och året. Cleves försök att ge 
en realistisk bild av Helsingforslivet leder till ett språkligt problem 
som skall återkomma under resten av nittonhundratalet. Hans fin-
skinfluerade idiom i både repliker och berättarstämma väckte kritik 
och utlöste en debatt om möjligheterna att på svenska beskriva fin-
ländsk samtid. Ändå är många av Cleves personer finlandssvenska 
och hävdar rätten att tala sitt modersmål. Hos senare prosaister har 
motsvarande problem oftare gällt möjligheterna att skildra finsk-
språkiga gestalter på svenska.
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Folklivsskildringar  
På Femtiotalet

n är Thomas Warburton år 1951 gav ut sitt verk Femtio år fin-
landssvensk litteratur karakteriserade han den finlandssvenska 

folklivsskildringen så här:

Men bokstavligen ingenting finns skrivet om svenskar i Finland 
som ens tillnärmelsevis kunde jämföras med de många konstnärligt 
storslagna folklivsskildringarna i finsk litteratur. Vår bygdeskild-
ring är etnografisk, den finska psykologisk, och själva detta faktum 
säger mycket om de snäva gränserna för den finlandssvenska berät-
tarkonsten.

Under femtiotalet uppstod dock en ny folklivsskildrande litteratur 
som i viss mån förändrade situationen. Den hade sitt centrum i Öster-
botten och författarna var i stort sett desamma som samtidigt arbe-
tade för förbättrade institutionella förhållanden för regionens littera-
tur. En utgångspunkt för dem var en direkt konfrontation med huvud- 
stadskritikens litteratursyn, en annan den positiva förebild som tret-
tiotalets rikssvenska proletärförfattare, till exempel Jan Fridegård 
och Ivar Lo-Johansson, utgjorde. Det fanns dock en viktig skillnad. 
I motsats till rikssvenskarna, och också till den tradition av finsk 
folklivsskildring som Warburton hänvisar till, är de betydande öst-
erbottniska folklivsskildrarna – med Anna Bondestam som enda un-
dantag – knappast epiker i vedertagen mening. De skrev inte breda 
romaner där ett rikt, psykologiskt utmejslat persongalleri framträ-
der mot bakgrunden av en utförligt skildrad miljö. Tvärtom är grep-
pet i till exempel Leo Ågrens, Sven-Olof Högnäs, Ingmar Nykvists 
och Levi Sjöstrands böcker utpräglat novellistiskt, även då formatet 
växer till (den korta) romanens. Det innebär att författaren anting-
en fokuserar mycket tydligt på en huvudperson, och låter de övriga 
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gestalterna få en stödjande funktion, eller att miljön och livsformer-
na ställs i förgrunden, utan att någon sammanhållen intrig utveck-
las ur dessa.

De österbottniska femtiotalsförfattarna, förutom de redan nämnda 
även Evert Huldén, Gösta Ågren, Agnes Rögård, Ingolf Friman och 
Hans Fors, kan kallas folklivsskildrare i den meningen att de alltid, 
oberoende av om de skildrar samtid eller historia, utgår från livsbe-
tingelserna i det agrara Österbotten och beskriver människor i nära 
växelverkan med sin miljö. I allmänhet använder de dialekt i varie-
rande grad av stilisering i sin dialog. För de flesta av dem är miljön 
dock endast en utgångspunkt från vilken författarskapet utvecklas 
åt olika håll. För de mest betydande överskuggas det miljöspecifika 
snabbt av allmänmänsklig problematik. Hos dem alla spelar mod-
erniseringen en viktig roll. Samhällsutvecklingen i stort, och inte 
minst den tekniska utvecklingen inom lantbruket får kraftiga åter-
verkningar i miljöerna de skildrar. Människornas självförståelse och 
individens förhållande till kollektivet blir under trycket av föränd-
ringarna en annan. Detta får ofta smärtsamma och våldsamma kon-
sekvenser.

anna bondesTam
Den utförligaste moderniseringsskildringen är Anna Bondestams ro-
manduo Vägen till staden (1957) och Stadens bröd (1960), en berättel-
se om de egendomslösas livsvillkor vid 1900-talets början. I dess in-
ledning låter Bondestam några backstugusittare, den övergivna hus-
trun Johanna med fyra små barn, och den förpubertala flickan Mia 
träffas på vägen till Jakobstad. De har lämnat en utblottad tillvaro 
i hopp om att få arbete på tobaksfabriken där. Johanna och hennes 
två små döttrar går under innan de vunnit trygghet i livet, men för 
hennes två söner och för Mia går det bättre. Mia är en ovanlig gestalt 
i den österbottniska folklivsskildringen: en stark och positiv kvinnlig 
hjältinna som trots det dubbla trycket från den hänsynslösa kapita-
lismen och ett nästan oinskränkt manssamhälle klarar sig med bibe-
hållen integritet i både arbetslivet och ett kort och olyckligt äkten-
skap. Stadens bröd mynnar ut i en skildring av storstrejken 1905. Här 
visar Bondestam via sina huvudpersoner på tre sätt att förhålla sig till 
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samhällsförändringarna. Johannas yngre 
son Sackris har fått anställning i han-
delsboden och tillägnat sig borgerliga 
värderingar. Hans intellektuellt begåva-
de äldre bror Jonas har blivit skomaka-
re, sjöman och socialist, men också en 
vagabond för vilken det är omöjligt att 
stanna kvar och delta i arbetarnas lång-
samma kamp. Den rollen tar Mia, som 
delar hans politiska övertygelse, men 
som i egenskap av industriarbetare be-
finner sig närmare de konkreta frågor 
striden gäller. Huvudpersonernas olika 
arbets- och livsmiljöer ger Bondestam 
möjlighet till en osökt och inkännan-
de samhällsskildring, där motsättningar 
mellan samhällsklasser blir den pådri-
vande kraften, samtidigt som gestalter-
nas olika motståndskraft mot de ekono-
miska förtrycksmekanismernas följder 
ger skildringen djup och tragik.

Folklivsskildringar På Femtiotalet

särlingskap och bygemenskap
Bondestams romaner sammanfattar den tematik de österbottniska 
folklivsskildrarna rör sig med. Porträttet av särlingen Jonas har flera 
motsvarigheter i tidens litteratur. Ingmar Nykvist bygger ofta sina 
romaner kring en ung, manlig gestalt som står utanför bygemenska-
pen, som i debuten Elmer (1956) och uppföljaren Orätt son (1961). 
Nykvist är en kunnig och noggrann dokumentatör av en förgången 
tids arbete. En annan skildrare av utanförstående individer är Sven-
Olof Högnäs. I Vägen till verkligheten (1954) ger han ett självbiogra-
fiskt färgat porträtt av en intellektuells kluvna position mellan den 
traditionellt österbottniska rurala livsform som erbjuder gemen-
skap, men även bigotteri och perspektivlöshet, och en Helsingfors-
tillvaro där hans huvudperson, författaren och före detta folkskollä-
raren Stig Ahlmark uppskattas för sin intellektuella kompetens men 
ändå alltid känner ett visst främlingskap.

Anna Bondestams 
Vägen till staden och 
Stadens bröd beskriver 
den österbottniska 
urbaniseringen. 
Böckerna handlar 
om den unga Mia som 
lämnar det fattiga 
hemmet i byn och 
vandrar in till staden  
för att bli piga och 
senare fabriksarbetare.
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Utvecklingsberättelsen med den utanförstående i centrum ge-
staltas också som barndomsskildring. Så sker i Leo Ågrens, Gösta 
Ågrens och Agnes Rögårds debuter: Hunger i skördetid (1954), Jord-
lös bonde (1956) och Obesutten (1956). I dessa böcker kommer sig ut-
anförskapet bland annat av de jordlösas fattigdom i en omgivning av 
relativt välbärgade bönder. Motsättningen mellan å ena sidan bonde- 
befolkningen, å andra sidan kustens fiskare och småbrukare är en 
annan drivande kraft i folklivsskildringen. Den gestaltas i Evert Hul-
déns Småbönders (1958), en samling skisser på lyrisk prosa som be-
handlar olika aspekter av det österbottniska livet, bland annat för-
hållandet mellan traditionsmedvetenhet och moderna livsformer. 
Motivet återkommer i Levi Sjöstrands verk. Hans debutbok, novell-
samlingen Arvet (1958), består av två avdelningar. Den första är en 
novellsvit som följer det komplicerade arvskiftet av en bondgård 
genom många generationer ända fram till samtiden, då arvtagaren 
avstår sin jord för att söka arbete i staden. Den andra ägnas, i likhet 
med Sjöstrands följande bok Oro (1960), fiskarnas och fiskarbönder-
nas liv. Sjöstrands noveller är lyriska och psykologiska. Arbetet och 
miljön är endast en bakgrund till de mänskliga konflikter hans per-
soner ställs inför, och det som intresserar honom är fördjupningen 
i olika slags personligheter och deras sätt att möta livets problem. 
Betecknande är också att naturskildringen oftast är rent lyrisk och 
estetisk. Sjöstrand utvidgade senare sin domän genom ett par psyko-
logiskt djuplodande böcker om livet som handikappad (Utlämnad, 
1973 och Nyårsafton, 1976).

gränsöverskridaren leo ågren
Den konstnärligt mest betydande av de österbottniska femtiotals-
författarna är Leo Ågren, som samtidigt är den som tydligast visade 
vanskligheterna i den samtida kritikens förväntningar på dels en stor 
finlandssvensk roman, dels sakkunniga och sannfärdiga proletär-
skildringar. Det senare av dessa krav uppfylldes av Ågrens två första 
böcker, Hunger i skördetid och Motsols (1955), som består av episodis-
ka skildringar ur en egendomslös familjs liv. Berättelsen bottnade i 
författarens egen bakgrund och böckerna togs väl emot. När Ågren 
sedan skrev sitt magnum opus, den historiska trilogin Kungsådern 
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(1957), När gudarna dör (1959) och Fädrens blod (1961) var kriti-
ken mycket mera tvekande. Man väntade sig breda, realistiskt doku- 
menterade romaner av en författare som inte var epiker. Ågren var 
i stället mycket annat: psykolog, expressionist, dramatiker, lyriker 
och etisk resonör. Alla dessa drag kommer till sin rätt i trilogin. 

Folklivsskildringar På Femtiotalet

Tidig klass- 
skildrare.  
Leo Ågrens 
historiska 
släkttrilogi  
handlar om  
utskogs- 
torpare från 
1700-talets  
ofärdsår fram  
till inbördes- 
kriget 1918.
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De expressionistiska och dramatiska dragen är särskilt markerade i 
När gudarna dör, en av de starkaste romanerna i finlandssvensk efter-
krigslitteratur. Ågren ekonomiserar strängt med sin berättelse. Han 
snittar ut de livsavgörande ögonblicken av kärlek, svek, skräck och 
lidande ur sina huvudpersoners liv, och skildrar dem med en inten-
sitet som inte tar någon hänsyn till begränsad realism. Miljöskild-
ring och människorelationer underordnas temats effektiva gestalt-
ning. Något intresse för samvetsgrann dokumentering av folklivets 
gilla gång har han inte. När intrigen kräver en passage som avlägsnar 
sig från den tematiska brännpunkten blir den oftast mycket kort-
fattad. De etiska resonemangen som har en bärande roll utförs ofta 
som dialoger, mest remarkabelt i samtalet mellan huvudpersonen 
och hans Gud i slutet av romanen. 

Kungsådern, När gudarna dör och Fädrens blod kretsar alla kring 
äganderätten till ett österbottniskt skogstorp som torparsläkten och 
bondesläkten genom drygt tvåhundra år, från 1700-talets början till 
inbördeskrigets slut, kämpar om. Ågrens klassperspektiv är kom-
promisslöst; torparnas rättslösa ställning och böndernas trakasserier 
betonas ständigt. Ett annat bärande element är moderniseringens in-
verkan på människans självförståelse, liksom den ökande frihet och 
ensamhet hon ställs inför när det traditionella sociala nätverket blir 
lösare och religionens makt över sinnet avtar. I sina två sista berättel-
ser har Leo Ågren helt avstått från folklivsskildringens verkningsme-
del. Ballad (1962), och Krigshistoria (1971) behandlar bägge krigs- 
och våldsproblematik ur pacifistiskt perspektiv.

En helt särpräglad röst var den från Österbotten bördige men ålän-
ning blivne prästen Valdemar Nyman. Nyman skrev en rad av histo-
riska romaner där katolskt, hellensk och hedniskt inflytande gör sig 
märkt. Broder Kilian (1947) utspelar sig på 1400-talet i franciskaner-
klostret på Kökar, ytterst i havbandet där naturens allmakt ställs mot 
människans kulturskapande strävan. Osmund Kåresons ungdom (1972) 
och Osmund och aftonstjärnan (1974) bildar utgående från en gravskrift 
i Ely en vikingatida självbiografi.
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sextio- och sjuttiotalsProsa: 
Former och gränser sPrängs

under 1960-talet trängde den svällande ekonomin undan 
krigsdepressionen och förändringar blev moderna. Kritiken av 

”fossilerna” tilltog i takt med att klänningsfållarna steg. I litteraturen 
verkar det nya klimatet klart inspirerande på några av fyrtio- och 
femtiotalens debutanter: Marianne Alopaeus, Christer Kihlman och 
Henrik Tikkanen. Författarrollen var efter Väinö Linna engagerad, 
till och med radikal. Radikal kan på finlandssvenska betyda social-
demokrat – i början av 1960-talet svek flera av medelklassförfat-
tarna sitt ursprung. Om femtiotalets radikal Jörn Donner varit en 
udda figur i det litterära finrummet, blev rummet under sextiotalet 
mindre fint, och kritiska ungdomar med kavaj, smal slips och attityd 
började synas överallt – de blev nästan populära. De arga unga män-
nen som gjorde sig hörda på 1960-talet var verkligen män, frånsett 
en mycket ung Ulla-Lena Lundberg. Men flera kvinnor väntade i 
kulisserna. Med inbrytande sjuttiotal ställdes frågorna med allt tyd-
ligare feministisk udd, först ut var Wava Stürmer och Märta Tikka-
nen. Sextio- och sjuttiotalen lämnade efter sig ett skred av attityder 
och till en del tar det sig uttryck i litteraturen. En bred och djup 
kulturell process sker inte utan förlorare. En som upplevde sig som 
sådan var Anders Cleve. Och jämsides med alla ”vilda” trender ut-
kommer givetvis hela tiden också en ”mild” prosa. När till exempel 
Tove Jansson för första gången år 1968 lämnade Muminvärlden, är 
det provokativa där väl egentligen bara den litterära kvaliteten.

Tre Tidiga sexTioTalsromaner 
Christer Kihlmans prosadebut Se upp salige! (1960) inledde ett dec-
ennium där dess samhällssyn snart kom att ligga väldigt rätt i tiden. 
Karl-Henrik Randgren, romanens jag, har i många år varit en på-
litlig, närmast menlös redigerare av småstadsborgerlighetens själv-
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förståelse. När han en dag oväntat avslöjar vänsterliberala åsikter i 
ledarspalten i Lexå Nyheter, vet läsaren att det sammanfaller med 
framsteg i hans hemliga passion för den minderåriga Annika. Två 
förvillelser: radikalism och kärlek. Bägge är katastrofala för Rand-
gren, men bra för historien. Se upp salige! går på lina mellan fars och 
skärrad klarsyn. Den ”nya” Randgren, som i sina ledare attackerar 
borgerlighetens bastioner känner sig privat allt annat än oförvitlig. 
Sådana underminerande poänger bjuder Kihlman villigt på. Åsik-
terna har tvetydiga bärare. Därför är det politiska stoffet (sextiota-
lism i femtiotalets sista timme) här mera än repliker i en idéroman. 
Ändå är Randgrens oförmåga mindre än hyckleriet i den miljö de 
angriper. Ortens självtillräckliga överskikt och den lokala Svenska 
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klubben satiriseras med betydligt bredare giltighet än bara för sam-
hället Lexå. Om det skrivits en finlandssvensk Röda rummet så finns 
den här. 

Också Mirjam, Parisstationerad kollega till Randgren i Marianne 
Alopaeus roman Mörkrets kärna (1965), sägs sända hem allt ”vänst-
rigare” texter till sin finlandssvenska tidning. Något som förstås kan 
hota hela hennes korrespondenttillvaro, fast ännu har redaktionen 
inte klagat. Däremot spricker klyftan mellan önskvärt och möjligt 
upp privat. Liksom Randgren odlar Mirjam på romanens nuplan en 
erotisk relation som i hennes press- och diplomatmiljö måste räknas 
som vådlig. Jämfört med Alopaeus tidigare böcker har mycket hänt i 
Mörkrets kärna. Där den franske älskaren ännu i Avsked i augusti (1959) 
hade ett eller annat släktgods i bakfickan, kan motståndsmannen 
Jacob, underjordisk aktivist i Algerietkonflikten, knappast erbjuda 
annat än otrygghet, hemliga möten och sin passion för en idé. Det 
är en politisering av den dagdröm som varje roman är för sin läsare. 
Mörkrets kärna är antisemitismen. Bokens inledning skildrar Mirjams 
tidiga kärlek, Jurek, som senare försvann i kriget. Det är skimrande 
sidor om trettiotalets Helsingfors, om flickans vaknande passion för 
tänkandet, men också om den vardagsrasism hon får känna på sin 
egen hud: Jurek är ryss och liksom Jacob jude. Känsla och intellekt 
förknippas här – för alltid – med utsatthet.

Historien blir med tiden döv på vissa register. När några förfat-
tare har angett tonen – åtminstone efterklokt konstaterat – riskerar 
man att förlora böcker som inte på samma sätt passar in i mönst-
ret ur sikte. Man riskerar alltså att missa Jarl Sjöblom. Det vore 
synd. Tidsandan kan man nämligen få syn på också snett utifrån. Jarl 
Sjöblom låg inte i tiden, men debuten På tallriksflatan (1962) är en 
drabbande uppväxtskildring, och outsider-allvaret i samtidsroma-
nen Kärret (1964) griper. Daniel i Kärret är en dikesgrävare som på 
många sätt har problem med moderniteten. Yrket, som han valt för 
naturens och ensamhetens skull, kommer att tas över av maskiner. 
Hans två döttrar använder underkläder av nylon och vill förkropps-
liga den sexuella revolutionen här och nu. Det är inte konstigt om 
Daniel, till vardags toffelhjälte, tar i onödigt hårt när det uppstår en 
familjekonflikt. Vi trängs in under skinnet på en på många sätt in-
skränkt och osympatisk människa. Men vi kommer inte undan hans 
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värld eller besluten som måste fattas – också när de blir dåliga. Slut-
kapitlens resa med far och dotter till mörkrets hjärta är trots sin 
styvhet gripande. Det är en tid och framför allt en klass där abort på 
en illegal ”klinik” i slummen i Åbo framstår som den enda lösningen. 
Stilistiskt saknar Sjöblom Kihlmans eller Alopaeus drivenhet: rösten 
är hård och registret rätt smalt. Det moraliska trycket är för den 
skull inte mindre. Jarl Sjöblom glömdes bort. Men så var hans per-
spektiv inte heller läsarnas, dvs. den nya urbana medelklassens.

Form, sTildrag
Tvärtemot schablonbilden av så kallad engagerad prosa var 1960-
talet hungrigt på nya former. Förändringsviljan gällde inte bara sam-
hället, den markerades också i litterära strukturer som story, kom-
position och användning av versaler. Många kända eller blivande 
författare gav under den här tiden ut minst en tekniskt sett litet 
våghalsig bok, t.ex. Christer Kihlman, Henrik Tikkanen, Ulla-Lena 
Lundberg och Märta Tikkanen – Anders Cleve skrev knappast annat 
än våghalsigt. I nu imorron (1970) använde Märta Tikkanen öppen 
meningsbörjan och öppet meningsslut, informell stavning och slang 
– allt för att höja känslan av direkthet och frihet. Framför allt är 
boken inre monolog. Det är över lag gott om medvetandeström i 
1960- och 1970-talens prosa. Men syftet med att tänka högt varie-
rade. Anders Cleves Vit eld (1962) är monologisk i kraft av jagets 
upphetsade hypertrofi. Extasen får hos Cleve också oroande drag. 
Talande är inledningskapitlet med sin stort upplagda Helsingforsvy, 
en ordsymfonisk monolog av den unge konstnären Georg som små-
ningom helt utplånar både den konkreta miljön och den unga kvinna 
som är hans sällskap. Besläktad är hustruns roll i Christer Kihlmans 
sommar- och triangelroman Madeleine (1965), också den i hög grad 
skriven ”i huvudet”. Huvudet tillhör odelat författaren Raf, och även 
om Madeleine får ordet i avslutningen, så ägs textmassan klart av 
mannen. Kvinnan är vid behov tillbedd, ett mantra (”älskade Ma-
deleine”), men för det mesta osynlig (”Madeleine är väl i köket som 
vanligt”).  Ändå är medvetandeström inte nödvändigtvis egocentris-
ka rus. Nyktrare monologer bjuder Märta Tikkanens böcker på. Re-
flexionen är här ofta inlevelseövningar, relationella flerkroppspro-
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blem. Vad menade A? Om jag gör så här, hur reagerar B? Hur påver-
kar det C? Den som för ordet är fortfarande i centrum, men jaget är 
inte suveränt. Bara det att hon har barn gör att hon måste tänka för 
andra. Det inre är också det yttre: maken, vänner, älskare. Den inre 
monologen blir här ofta en inre dialog.

världen och akTionen
År 1962 var det viktigt att vara arg, ung och man. Tidens litterära 
subjekt – både romanpersoner och författare – känns ofta klippta 
ur en nouvelle vague-film. Hjälten var en ung man, en ”rotlös in-
tellektualist” som han beskrivs i baksidestexten till Johan Mickwitz 
Nattvinge (1963) – en skarpsynt men spydigt nonchalant iakttagare.
Per-Hakon Påwals femtiotalshjälte i kortromanen Om vintern och om
våren (1962) bjuder på etnografiska observationer från en tid då medel-
klassungdomar på allvar började tränga in i universitetets värld. Som 
ofta är dock genrens mindre typiska verk de intressantaste. Tom, 
hjälten i Henrik Tikkanens Hjältarna är döda, är en iakttagare av den 
rätta arga unga sorten – det är tiden som inte stämmer: år 1944 i 
en bok från 1961. Men även om Tikkanen var ung för tidigt, var 
han fortfarande arg här. Arg och vital. Kriget är slut, killarna är inte 
längre sina flickvänners hjältar, och Tom vill bli konstnär i ett Hel-
singfors av krogar, kommunister, köttkuponger, träsprit, hyresreg-
lering, bohemliv och tillfälligt sex. Boken har trots ett överflöd av 
läckra anekdoter en överraskande genomtänkt intrig. Också stilmäs-
sigt står Henrik Tikkanen huvudet högre än sina yngre flanörkolle-
ger. Med krigsinvalider på gatorna och kärnvapenhot vid horison-
ten blev fredsrörelsen upptakten till sextiotalets rad av så kallade 
ensaksrörelser. Henrik Tikkanens privata enmansrörelse mot kriget 
fördes på sjuttiotalet med satirerna 30-åriga kriget (1977) och Efter 
hjältedöden (1979). Också Erik Ågrens Sårad (1973) hör hit, som be-
kännelse om bristande hjältemod. Ågren och Tikkanen kunde skriva 
om kriget i egenskap av män som varit med: deras arga unga kolle-
ger Johan Bargum och Nalle Valtiala mötte det i form av värnplikten, 
men var inte mindre antimilitaristiska för det.
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borgerliga erFarenheTer – Tikkanens adressviT
I ett motto karakteriserar Henrik Tikkanen Brändövägen 8 (1975), 
som ”FÖRSTA DELEN av en historia som lär att den som inte vill se 
framåt och inte kan se bakåt bör se upp.” Historien – den s.k. adress-
sviten – fortsatte med Bävervägen 11 (1976) och Mariegatan 26 
(1977), och fick en fri fortsättning i Georgsgatan (1980) och Henriks-
gatan (1982). Böckerna skildrar en livsresa som inte skyr helvete-
snedstigningarna och som är skrivna i medveten polemik mot den 
borgerliga memoartraditionens outtalade regler om diskretion och 
god smak. Inte minst genom sina tydligt karikerade bilder av Tikka-
nens ursprungsmiljö som fullständigt marginell i förhållande till den 
historiska utvecklingen kan de närmast karakteriseras som självbio-
grafiska romaner.
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I de tre första delarna skildrar han sin släkt, sin uppväxt, sina krigs- 
erfarenheter – Brändövägen 8 har en starkt pacifistisk tendens – och 
sin utveckling både som konstnär och som först älskare, så små-
ningom äkta man åt Märta Tikkanen som i Århundradets kärlekssaga 
(1978) har gett sin egen, ganska annorlunda syn på deras samliv. De 
två senare delarna handlar bl.a. om Henrik Tikkanens förhållande 
till den leukemi som ledde till hans död. Hans självbiografiska jag 
är både ett socialpsykologiskt representativt jag och ett romantiskt 
konstnärsjag, det vill säga ett bohemjag som uppfattar sig som befri-
at från de anständighetsregler som gäller för vanliga dödliga. Serien 
kan läsas dels samhällskritiskt, dels som ett inte så litet provokativt 
lärostycke om den supande, horande machomanlighetens villkor. Sin 
styrka har den i sin svarta ironi och i den precision som den aforis-
tiska, ordlekande stilen ofta uppnår.

colliander som memoarskribenT
Tito Colliander koncentrerade sig från sextiotalets början på sitt 
memoarverk som omfattar de sju volymerna Bevarat (1964), Gripen 
(1965), Vidare (1967), Givet (1968), Vaka (1969), Nära (1971) och 
Måltid (1973). Han blev en avvikande stämma i sin tid, och i fin-
landssvensk litteratur överhuvudtaget, genom att från religiösa ut-
gångspunkter se tillvaron som en enda stor brottning mellan ljus 
och mörker. Colliander är dessutom en memoarskribent som visar 
att han lever efter Bergson, Proust och Freud genom att ingående 
reflektera över minnets sätt att fungera, över vad det egentligen vill 
säga att minnas. Det som skildras är först och främst en inre resa, 
ett andligt sökande som kulminerar i en omvändelse till den rysk-
ortodoxa tron. Men också i yttre mening präglas memoarerna av 
stor rörlighet: tydligare än något tidigare verk i den finlandssvenska 
memoartraditionen följer de det mytiska mönstret hemma-hemlös-
hemma. 

Familjen Colliander betraktade sig som kosmopoliter. Pojkåren 
kom Colliander att tillbringa i Viborg, Terijoki – där han upplevde 
första världskrigets utbrott – och sedan i revolutionens Petrograd. 
Svälten och våldet där grundlade en känsla av existentiell otrygg-
het som aldrig skulle släppa honom. Som flykting i Finland hindrar 
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hälsoproblem Colliander från studier 
och bland sina välbärgade släktingar 
är han en fattig outsider. Outsider-
rollen är central så gott som memo-
arverket igenom. Colliander skildrar 
ett kringflackande liv hemma och ute 
i Europa präglat av känslor av tomhet 
och meningslöshet som bara ett häf-
tigt supande och erotiska utsvävning-
ar kan döva. Som en annan Augusti-
nus är Tito Colliander mycket mån 
om att utförligt skildra sitt tidiga livs 
alla dåligheter. En vändning till det 
bättre tog hans tillvaro i och med att 
han gifte sig med konstnärinnan Ina 
Behrsen, liksom han en flykting från 
Ryssland. Memoarverket igenom re-
presenterar det ryska värme och det 
närmaste han kan komma trygghet – 
omvändelsen till den ryska ortodoxin 
blev en befriande väg ut ur individua-
lism och steril intellektualism. Samti-

digt som han åskådligt visar att han genom omvändelsen ingalunda 
slapp alla tvivel eller alla frestelser låter han ändå förstå att den ryska 
kyrkan representerar en bestående hemkomst, och en hemkomst 
som fortsätter i följande generation; memoarverket slutar med att 
Collianders son Sergius väljer att bli prästmunk i Valamo kloster.

FolkeT och världen
Det låg i luften att ge de ”vanliga människorna” ansikte och röst vid 
denna tid. I Anders Cleves trilogi Vit eld, Påskägget (1966) och Laby-
rint (1971) uttrycks ett estetisk-etiskt program: att älska allt, också 
det låga, det fula, också arbetarna. I sin idealistiska hunger efter 
livets mångfald och sanning drivs huvudpersonen ut ur sin trygga 
borgerliga bakgrund till arbetarstadsdelarnas kaféer, sommarjobb på 
byggen, tvivelaktiva allsångskrogar. En religiöst färgad primitivism 
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är källan till det vitala i Cleves prosa – i detta bottnar textens energi, 
men också draget av idealisering. Passionen är för intensiv för att 
kallas turism, ändå blir objekten något av goda vildar. Till och med 
naglarnas sorgkanter är hos Cleve ”redbara”. När allt är heligt blir 
allt dessutom svårt att sortera. Hela trilogin brister i gestaltningen 
och saknar centrum. Återkomsten Locknät (1981) gör inte längre 
anspråk på att vara en roman och vinner i tydlighet. I texten ”Sjuk-
domsberättelsen”, en stark beskrivning av paranoida tvångsföreställ-
ningar, är förvirringen själva poängen. 

Också i Johan Bargums tidiga prosa spelar episoder ur underklas-
sens liv en stor roll. I synnerhet i Femte advent (1967), Tre två ett 
(1968) och Finsk rulett (1971) skildras påtrampade öden och berättas 
förlorarnas historier. I motsats till Cleve ger Bargum sina specimen 
en vänsterinnebörd: moralen är Engels snarare än Dickens. Femtio-
årsminnet av 1918 och tillhörande historikerstrid bildar klangbot-
ten. Det är finlandssvenska fotnoter till Väinö Linnas stora omtolk-
ning av inbördeskriget.

Ralf Nordgrens perspektiv är omvänt. Breng i romanerna Med 
(1968) och Fjärilsörat (1971) upptäcker samhället från ”fel” håll, från 
en kommunistisk funktionärsfamilj till akademiska frestelser. När 
det så en dag blir modernt med arbetare är lektor Brengs situation 
dubbelt ironisk. Det som en gång var hans hela verklighet intresserar 
nu tidsandan. Men då är han inte längre riktigt ”med”. Och liksom 
Jörn Donner hör han till 1956-generationen snarare än 1968, dvs. 
till dem som fick sitt politiska hopp krossat i Budapest snarare än i 
Prag. Då är Marianne Alopaeus, Ulla-Lena Lundberg, Märta Tikka-
nen och Claes Andersson mera helhjärtade sextiotalister. I perioden 
1965–1975 får de arga unga männen äntligen sällskap av kvinnor.

Liksom folket skulle upptäckas med nya ögon, var ett av 1960-
talets projekt att upptäcka och ompolitisera världen. Ulla-Lena Lund- 
bergs två första romaner utspelar sig i ett USA av växande campus-
vänster. I Strövtåg (1966) är rörelsen ny och heroisk, i En berättelse 
om gränser (1968) syns tecknen på trötthet och desperation och i Ja-
panboken Gaijin (1970) upplever hon de lokala studentdemonstra-
tionerna som egendomligt rituella, nästan parodiska. Det givande 
är att hon hela tiden sitter så nära parkett. Tidens politiska mord 
– John F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X och Robert 
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Kennedy – är mera än datumstämplar i kanten på relationsdramat. 
Jämförd med den trötta iakttagaren Raf i Kihlmans Madeleine är be-
rättaren i En berättelse om gränser involverad i världen: politiken är 
en facett av intima förhållanden. Hon håller kontakt med jämnår-
iga som sänds till Vietnam, eller deserterar därifrån. Kärleken och 
de politiska förhoppningarna hotas bägge av utveckling. Här grund-
läggs det förlusttema som är genomgående i Lundbergs senare, till 
formen mera traditionella romaner. Också hos 1970-talets parhäs-
tar, Märta Tikkanen och Claes Andersson, talar tiden i första person. 
Temat i psykiatern Anderssons prosadebut Bakom bilderna (1972) har 
dessutom en angelägenhet som når ut ur sin tid: bilderna från psyk-
kliniken är obarmhärtigt sakkunnigt återgivna. Eländesskildringen 
får en (tillfällig) förlösning när läkaren Carl och patienterna drar ut 
på landet för att bilda vårdkollektiv. Experimentet blir en modell för 
utopin att också samhället kunde avhospitaliseras, att rakare relatio-
ner mellan människor vore möjliga. Det är sextiotalsradikalismens 
misstro mot traditioner, hierarkier och formaliteter. Också Märta 
Tikkanen rör sig i ingenmansland (1972) i en tid av möten, tal, kom-
munism, feminism och direkta aktioner med nyfiken blick på tidens 
rörelser.

TäTa TexTer, korTprosa
Bland alla de spektakulära, vilda utspelen skrevs också under 1960- 
och 1970-talen mild prosa. Till exempel Solveig von Schoultz  
noveller är försvarstal för det vardagliga. Ändå bryter tiden in också 
i dem. I Även dina kameler (1965) och särskilt i Rymdbruden (1970) 
skymtar en ny sorts ungdomar med hastiga, gapiga åsikter som de 
äldre kan formulera sin visdom mot. Eller revidera som i novel-
len ”Påskbrev” där berättaren – farmor till ett foster som hotas av 
abort – tvingar sig att acceptera att hennes vuxne sons liv är hans. 
Om psykologi hos von Schoultz är en fråga om moral, så hävdar Bo 
Carpelan snarare psykets rätt till surrealism. I hans 1970-talspro-
sa avlockas verkligheten sina ohörbara toner via katastrofhot, för-
skjutningar, dubbelgångare. Det är som i drömmar. Med Jag minns 
att jag drömde (1979) som facit syns det drömmässiga också i under-
gångsboken Rösterna i den sena timmen (1971) där åtta människor ser 
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sina liv plötsligt frysta, i ljuset från Bomben. I två andra Carpelan-
romaner har skuggan en mera thrilleraktig innebörd. Också Johan 
Bargum anknöt i slutet av sjuttiotalet till deckarens populärform. 
För Bargums del blev det en utväg ur hans arga unga antipsykologi. 

Klarast över de mildas sjuttiotal lyste en ny novellist, Tove Jans-
son. Det korta steget från mumintroll till människor togs först med 
den självbiografiska Bildhuggarens dotter (1968) som består av nitton 

korta noveller. Här finns både de yttre miljö-
erna – i Helsingfors och på sommarlandet – 
och den inre verkligheten med de livliga fan-
tasilekarna. Tonen växlar med stor stilistisk sä-
kerhet mellan det lillgammalt klarsynta och 
det poetiska, och till det mest intressanta hör 
bilderna av föräldrarna, den i sin konstnärsroll 
starkt egocentriska pappan och den självupp-
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offrande mamman som försörjer familjen med sina illustrationer. 
Så blir boken inte minst ett avslöjande av aningslösa könsrollsmöns-
ter. Jansson offrade en väl inarbetad fantasy-värld, inklusive dess 
trygghet, och vann friheten att måla också svart i svart. Varelserna 
i muminvärlden är visserligen tydligare, mer levande karaktärer än 
många andra författares romangestalter, men hittills hade de aldrig 
fått vara riktigt svekfulla, elaka eller förödda. Ett lyckligt slut var 
dessutom obligatoriskt. Med nya regler och nya aktörer tränger be-
rättelserna vidare i människorelationernas mikrofibrer. Och liksom 
hos von Schoultz kan plagget ibland kännas lite trångt, socialt: en dal 
blir inte alldeles lätt en stad. En viktig skillnad är ändå att Jansson 
alltid skyr vardagligheten, accepterandet, det som hos von Schoultz 
är en dygd. När konflikterna kommer, solkas de inte av kompro-
misser – kanske också därför att novellernas vuxna gestalter oftast 
saknar barn. Inte heller får de konventionella könsrollerna överta-
get över mera personliga präglingar. De intima dramerna utspelas 
ofta i enkönade par, som markerat glömmer att markera just den as-
pekten. Där kompletterar de mjukt Christer Kihlmans mera såriga 
berättelser.

Framför allt står hos Tove Jansson en dörr alltid öppen mot det 
fantastiska. Liksom i muminböckerna är dörren en idé av något slag 
– ibland en teckning, ibland en resa, ibland en besatthet av annat 
slag. I novellen ”Ekorren” (Lyssnerskan, 1971) öppnar dörren sig i en 
psykologisk kraftmätning mellan en människa och ett djur. Också i 
detta samtal utanför språket, på en isolerad ö, är varje ord dyrbart, 
slutgiltigt. Som listan på ”vad som behövs” vid dörrposten: ”nya bat-
terier, strumpor som inte sticks, alla slags grönsaker, mobilat, re-
servlampglas, sågblad, smör, madeira, brytpinnar”. Samma saklighet 
präglar Sommarboken (1972), en oöverträffad skildring av den nord-
iska sommaren som dröm och existensform. Berättelsens drivkraft 
är relationen mellan en mycket gammal kvinna och hennes lilla son-
dotter som den visar sig under en sommar på en liten ö längst ute i 
Finska viken. Deras samtal och göromål äger rum mot bakgrunden 
av en kunnigt men lakoniskt iakttagen natur och utvecklar sig små-
ningom till ett osentimentalt bokslut över ett helt liv. Sitt på nog-
grann psykologisk iakttagelse grundade författarskap fortsatte Tove 
Jansson i ytterligare nio romaner och novellsamlingar.
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en Fråga om kön
Till de arga unga männens självsäkra attityd i 1960-talets början 
hörde en inte obetydlig portion kvinnoförakt. Någon varmare inle-
velse i ”snupporna” hittas sällan i nydagdrivarnas romaner. Den man-
lige iakttagaren i Per-Hakon Påwals Om vintern och om våren (1962) 
axerar snarare utbudet, som här på en dans: ”så mycket dallrande 
flickkött, tusentals kilo muskler, fett, ben och nerver (...) en ång-
ande boskapshjord, det var bara att välja”. Sexuella erfarenheter söks 
förstås mer eller mindre febrilt, men det manliga subjektets utflyk-
ter i det bokstavligen andra könet är expeditioner till en främmande 
planet. Till avståndet bidrar inte minst en kvinnlig egendomlighet, 
de oplanerade graviditeter som ofta förekommer. Ännu ett pinnhål 
under kvinnan kommer den föraktliga bögen. I de unga sextiotals-
männens böcker är den hastigt förbiskymtande homofilen något av 
en trop: lika obligatorisk som bordellbesöket, lika flyktigt beskriven. 
Bägges uppgift verkar ensidigt pikant: att dokumentera att berätta-
ren känner världen. I Christer Kihlmans Se upp salige! finns pedofi-
len Kronberg dock snarare med för att exemplifiera stadens insyl-
tade societetsliv. Poängen är att Kronberg skyddas av gillesbröderna 
och sitt släktnamn, så 
länge han inte ger sig 
på läroverkets pojkar. 
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I Den blå modern (1963) aktualiserades för första gången temat homosexualitet 
i Kihlmans författarskap.
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Kronberg – ”fet, kapunliknande”, med krokig näsa och köttiga, slappa 
läppar ligger nog mera i linje med än nyanserar tidens bögbild.

Nyanseringen inledde Kihlman själv några år senare, och då med 
besked. I Den blå modern (1963) blir den homosexuelle Benno bokens 
egentliga huvudperson. Jämfört med Se upp salige! saknas alla sati-
riska skyddsvallar; här går Kihlman rakt på solarplexus. I synnerhet 
scenerna av förnedring och sexuellt inriktat våld bland borgerliga 
skolpojkar i Helsingfors är svårsmälta, inte minst som de exponeras 
mot en fond av idylliska barndomssomrar. Den misshandlade Benno 
blir religiös, och som vuxen mentalsjuk. Bennos tonårsrelation till 
en kyrklig ungdomsledare är tredubbelt förbjuden: ålder, tro, kön 
– allt är fel. Men Kihlman låter dessutom Benno brutalt svika och 
förneka denne Frejvid Vinberg, 53, efter initiationen under natten i 
sportstugan. Det är med andra ord ingen normaliserad eller positiv 
homosexualitet som beskrivs, men just därför blir boken drabbande. 

Till kompositionen är Den blå modern spretigare än Se upp, salige!. 
Egentligen är den två böcker, ”Nej” och ”Ja”, och författaren Rafs äk-
tenskaps-, alkohol- och konstnärskriser i den andra halvan känns fut-
tiga efter allt som drabbat Benno i den första. Trots ojämnheten har 
romanen en tabubrytande kraft som placerar den bland efterkrigsti-
dens viktigaste. I själva verket har väl ingen finlandssvensk författare 
följt den paroll som sjuttiotalsfeminismen gjorde till sin – att ”det 
privata är det politiska” – lika energiskt som Kihlman. År 1971 åter-
kommer han till alla viktiga teman från Den blå modern, nu i form av 
tre essäer utan romanfiktionens masker ägnade författarens äkten-
skap, alkoholism och homosexualitet. Boken, Människan som skalv, 
landar strax före en internationell våg av kvinnliga s.k. bekännare 
som Erica Jongs Fear of Flying (1973) och Suzanne Brøggers Crème 
fraîche (1978). Idén med Människan som skalv, som den presenteras 
i förordet, är uttryckligen att skriva ”det mest förbjudna”. Kerstin 
Thorvalls bok med den titeln har kallats ”urmodellen för den svens-
ka bekännelseromanen”, men kom ut fem år senare.

Feminism och bekännelse. märTa Tikkanen
Sjuttiotalsbekännarna var som sagt tidigt ute i Svenskfinland – ”blot-
tarna” blev den oemotståndliga lokala termen – och de mest beröm-
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da blottarna var som sig bör män. I ”kihlmanåtikkanen”, ett syno-
nymt mediebegrepp från 1976, står tikkanen för Henrik Tikkanen. I 
viss mån orättvist, eftersom också Märta Tikkanen blottar en hel del, 
i synnerhet när aforismsviten Århundradets kärlekssaga (1978) ger nyck-
eln till tidigare böcker. Det blir åtminstone svårt att komma undan 
tanken att den uthängda mannen, duet i kärlekssagan, är en variant 
av de första romanernas sarkastiske, intressante och själviske Anders.

Den litterära dialogen mellan makarna Tikkanen är välkänd: kär-
lekssagan som svar på adressböckerna. Men lästa som litteratur kunde 
adressen för Märta Tikkanens tidiga sjuttiotalsromaner lika väl vara 
Kihlman som Tikkanen. I sitt intima tilltal hamnar de närmare Kihl-
mans självutlämnande än Henrik Tikkanens sarkasmer. Och berät- 
taren/alkoholisthustrun i Århundradets kärlekssaga korresponderar i 
litteraturens rum direkt med Raf-figuren i Den blå modern och Made-
leine, liksom med alkoholisten och maken i Människan som skalv. Sen-
tenserna i Århundradets kärlekssaga kunde ha undertiteln ”Madeleines 
svar”. Om den konstnärliga dialogen mellan makarna Tikkanen skrev 
Märta Tikkanen senare i Två – scener ur ett konstnärsäktenskap (2004). 

Med Märta Tikkanen översatt till många språk blev också Svensk-
finland en liten del av sjuttiotalsfeminismens internationella kultur-
revolution. För ett ögonblick öppnades dörren till det vida rummet. 
I synnerhet trafiken med den nära västern levde upp. Liksom 1880- 
och 1960-talens radikaler, upptäckte 1970-talets kvinnorörelse Norden 
som praktiskt gemensamt språkrum.

bredare men lägre
Konstnärligt sett var 1970-talets bidrag till prosan Tove Jansson och 
blottarna. Perioden var visserligen livlig, antalet verksamma för-
fattare ökade, framför allt breddades basen socialt. Men samtidigt 
var de verkliga topparna få. Under sjuttiotalet publicerades mycket, 
under sextiotalet skrev färre författare bättre böcker.

Det betyder inte att det förändrade litteraturklimatet skulle ha 
varit en bisak, i synnerhet på längre sikt. Finlandssvenska grupper 
i marginalen – kvinnor, arbetare, lågutbildade, ickestadsbor (och 
kombinationer av dessa stigman) – hade trätt fram förr, men då som 
undantag, som udda figurer. Under sjuttiotalet bildade de alterna-
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tiva förlag och stödde varandra. En del av den nya självkänslan var 
önsketänkande: intern uppmuntran. Även om sextiotalets paroller 
om engagemang, folklighet och pluralism förverkligades på sjuttio-
talet gav decenniet på sitt sätt också Rabbe Enckell rätt i hans miss-
tro mot kollektiv som upphov till (stor) litteratur. Å andra sidan 
skrevs några av sextiotalets bästa böcker i protest, som uttryck för 
just det slag av engagemang som Enckell vände sig mot. Och Enckell 
kunde, om han hade levt, knappast ha förnekat att sjuttiotalets blot-
tare sökte ”relation i det personliga”, som en av hans egna essäsam-
lingar hette. Människan som skalv är en sådan total risktagning, men 
när Kihlman återvänder till den objektiva prosan i Dyre prins (1975) 
blir det inte det magnum opus för sin tid som upplägget bäddar för. 
Gestalten Donald Blaadh är visserligen fascinerande där han mitt i 
sina yttre framgångar allt tydligare murknar inifrån (finansmonstret 
som ångrar sitt liv – en humanists våta dröm). Kihlman passar på att 
friskt driva med sin karriärkapitalists memoar. Blaadhs minne är så 
selektivt och opålitligt att inte ens namnet på hans första kärlek är 
detsamma mer än några sidor i taget. Men när optiken jämfört med 
de tidigare romanerna skall vidgas till att omfatta Finlands hela ef-
terkrigshistoria, mister den samtidigt i skärpa. Kanske bilden av det 
lilla samhället Lexå i Se upp salige! femton år tidigare trots allt är 
mera drabbande, också som bild av det stora?

krig och eFTerkrigsTid 1939–1974
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essäistiken: omvärderingar 
av historien och litteraturen 

sextiotalets brytning i idéklimatet märks också i den reflek-
terande prosan. Ett exempel är Johannes Salminens debut 1963, 

och den hårda dom den fick i Nya Argus: ”’Ohistorisk som Salminen’ 
kan bli ett bevingat ord, om han fortsätter såhär”. Av de författare 
som gav sig in i genren under 1960- och 1970-talen var många i 
någon mening sextiotalister. Johannes Salminen, Sven Willner, Ma-
rianne Alopaeus, Anna-Lisa Sahlström, Yrsa Stenius och Leif Salmén 
var alla präglade av – och präglar – ett mer eller mindre ”vänstrigt” 
klimat. På 1970- och 1980-talen fick de en motpol; till de marke-
rade undantagen – oppositionen – hörde Carl-Gustaf Lilius och Mi-
kael Enckell. Bland författare på, i det här avseendet, neutral mark 
återfanns bland andra Jörn Donner och Merete Mazzarella.

johannes salminen
Stil är lycka hos Johannes Salminen, men han har inget emot att 
väcka förargelse. Essädebuten Levande och död tradition (1963) är för 
säkerhets skull förarglig på tre sätt. I essän ”Aspekter på inbördes-
kriget och finlandssvenskarna” går han in för att rasera en borgerlig 
självbild av framsynthet, realism och försonlighet. I en annan essä 
diskuterar Salminen det intellektuella och moraliska priset för Fin-
lands officiella utrikespolitik – den anpassning som tio år senare 
började kallas Finnlandisierung. Bokens mest långverkande laddning 
visade sig ändå vara den som placerades under den finlandssvenska 
litterära modernismen. Essän ”Så har jag åter fot mot jord” hade till-
sammans med uppföljaren ”Det var en gång en jaguar” sex år senare 
blivit två av de mest citerade finlandssvenska essäerna överhuvudta-
get. Oväntade vinklingar är en delförklaring till Salminens förmåga 
att bli citerad, den andra är att hans texter är så tätt byggda. Hans 
belästhet yttrar sig inte i kataloger, tvärtom i otålig beskärning. Ele-
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gansen är underhållande, men hårdnar ibland till en farlig snärt. En 
titel som Slavarna kastar ingen skugga (1971) antyder också en av de 
huvudriktningar som Salminens författarskap tagit; han växlar hän-
givet in det historiska arvet, men med fingerkänsla för myntens bak-
sida. I Undret i Bagdad (1997) påminner han inte bara om rasistiska 
undertoner i traditionell europeisk Hellasdyrkan, där en kulmen är 
nazismen. Boken är framför allt en hyllning till de stora arabiska 
seklen, som får den medeltida kristenheten att framstå som både  
perifer och barbarisk. Salminen trivs vid Medelhavet, men också i 
österled från Finland hittar han belägg för multikulturalismens civi-
liserande verkan: autonomitiden är för honom en positiv parentes, 
det gamla Viborg ett Alexandria i miniatyr. 

sven Willner
I det mesta Sven Willner skriver råder en substansens seger över hie-
rarkierna. Svaret är viktigt, inte vem som svarar. I hans texter möter 
internationella namn finlandssvenska och nordiska författare: rivna 
gärdsgårdar är en poäng också hos Willner. Där Johannes Salminen 
dras till historien, ligger tyngdpunkten i Willners skiftande produk-
tion alltid i skönlitteraturen. Också när temat i Willners böcker är 
krig, utopier eller hans egen utveckling utnyttjar han framför allt 
andra författarskap som bollplank. Stilistiskt kan Willner se ut som 
Salminens motsats: lågmäld, akademiskt orörd, journalist, barfota-
forskare. Willners essäböcker bildar en omfattande alternativ fin-
landssvensk litteraturhistoria, som täcker det mesta av 1900-talet 
– med egna belysningar och ibland överraskande upptäckter. För 
att tillägna sig fynden måste man visserligen igenom mycket ter-
räng, och det icke-retoriska greppet kan göra det svårt att hitta till-
baka i texten. För Willner är det en självklarhet att konsten har en 
social dimension. Trots att debutsamlingen från 1964 heter På flykt 
från världsåskådningar befattar han sig alltid oförskräckt med idéer, 
ideologier och ”diktarnas världsbilder”. Sextiotalismen färgar och 
vitaliserar hans skrivande. Exempel är samlingarna Dikt och politik 
(1968) – där temat är finlandssvenska litterära avtryck av inbördes-
kriget 1918 – och Mellan tvång och frihet (1989). I Söner av nederlaget 
(1979) görs det första försöket att systematiskt diskutera Thomas 
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Warburtons tes från 1951 om den finlandssvenska litteraturens re-
lativa ”medelklassighet”. Resultatet är en skiss till en finlandssvensk 
litteratursociologi, med god förstahandskänsla för empirin.

kUlTUrarveT – harry järv
Trots ett livsverk i Stockholm behöll biblioteksmannen Harry Järv 
anknytningen till Finland. Under sin tid som svensk redaktör (1954–
1977) för den österbottniska litteraturtidskriften Horisont arbetade 
Järv fram sin diskuterande essäform, där aktualiteter får oväntad 
djupverkan. I bagaget hade han gedigna klassikerläsningar: i Varakti-
gare än koppar (1962) börjar hans kanon med Iliaden och slutar med 
Kafka. Av en händelse blev Kafka de följande åren oväntat brännbar, 
och kanske medskyldig till en mera utåtriktad Järv. Pragvåren var 
en vår också för omfattande debatt om kulturen under realsocialis-
men, där Kafka – bibliograferad av Järv 1961 – blev en prövosten. I 
Läsarmekanismer (1971) refererar Järv denna europeiska debatt. Han 
lär känna förföljda författare i östblocket och presenterar dem för en 
nordisk publik. Samtidigt försvarar han Marx mot ”marxisterna”; i 
Frihet, jämlikhet, konstnärskap (1974) mot finländska kontrahenter ur 
yttervänstern. Sig själv kallade han syndikalist.

rapporTer – donner och alopaeUs
Sverige gör Finland tydligt. Ifall detta är schemat, är Jörn Donner 
ett undantag — trots tidigt pendlande över Bottenviken. Han är 
hellre kosmopolit än nordbo, hellre optimist än finlandssvensk. I 
den ambitiösa Nya boken om vårt land (1967) ställs det efterblivna 
landet konsekvent mot det växande och dynamiska, vilket gör ti-
telns anspelning på Topelius oväntat korrekt. Bland Donners många 
andra verk på nationella teman hör texterna i K-G Roos fotobok 
Helsingfors – Finlands ansikte (1961) och i I stadens hjärta (1987) till 
de bäst fokuserade. Uppdraget i den tidiga boken är konstnärligt, 
i den senare kommersiellt. Varuhuset Stockmann beskrivs i denna 
historik som exempel på ”flit, god tur och företagsamhet”. Genom 
bägge böckerna löper en personlig tråd av existentialistisk öppen-
het. Också Marianne Alopaeus är i Betraktelser kring en gräns (1971) 
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en kontinental iakttagare. Gränsen i titeln är den ryska, förknip-
pad med positiva minnen i barndomen och en sextiotalistisk strävan 
att, i president Kekkonens anda, slå mentala broar också österut. I 
Drabbad av Sverige (1983) blir Alopaeus mera finländsk, precis som 
Jörn Donner i Sverigeboken tio år tidigare. Folkhemmet fascinerar 
och förbryllar. Trots all svensk lagomhet blir en flanerande kvinna 
ofta klumpigt antastad i Stockholm om kvällen, rapporterar Alopae-
us. Det skulle aldrig hända i Paris.
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Barnlitteraturen eFter krigen

Tove jansson
Tove Jansson, som debuterade 1945, är den enda internationellt 
kända finlandssvenska barnboksförfattaren, vinnare av den prestige-
fyllda H.C. Andersen-medaljen (”barnlitteraturens Nobelpris”) och 
översatt till många språk. När de första muminböckerna kom ut i 
efterkrigstidens Finland avspeglade de mycket tydligt sin tid. I dem 
kombineras traumatiska krigsminnen med optimistiska framtidsvi-
sioner. Familjesammanhållning är det centrala värdet i muminböck-
erna, där separation alltid uppfattas som en tragedi, och återförening 
som en orsak till fest. Inte bara Mumintrollet, det egna barnet, be-
handlas med omsorg och kärlek, utan mamman och pappan samlar 
även andra figurer omkring sig och försörjer dem med fysisk och 
andlig föda. Detta kan ses som ett uttryck för att nationell identitet 
i en minoritetskultur huvudsakligen bevaras genom familjen. Gene-
rositet och gästvänlighet är ytterligare två genomgående egenskaper 
hos mumingestalterna. Den lättsinniga attityden till materiella ting 
avspeglar kanske den upprepade förlusten av egendom under kriget, 
som alla i Finland hade gått igenom, samtidigt som den är en del av 
den bohemiska familjens syn på livet i stort. Ett tema som spänning-
en mellan det hemvana och det främmande gestaltas mycket preg-
nant i de två muminbilderböckerna Hur gick det sen? (1952) och Vem 
ska trösta Knyttet? (1960) där Jansson, som var både bildkonstnär och 
serietecknare, står för både text och bild.

Med undantag för Trollkarlens hatt (1948) förekommer det ingen 
magi i Mumindalen. När muminvärlden hotas skildras inte hotet i 
form av drakar eller onda erövrare, utan i form av en naturkatastrof: 
en komet i Kometjakten (1946), en översvämning i Småtrollen och den 
stora översvämningen (1945) och Farlig midsommar (1954) eller en ut-
omordentligt kall vinter i Trollvinter (1957). Tove Jansson gestaltar 
det onda som något mer vant och känt. Hennes sätt att konstruera 
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det litterära rummet kan avspegla den finlandssvenska litteraturens 
marginella situation där den finska världen finns i bakgrunden utan 
att man låtsas om den, medan den rikssvenska ligger avskild på andra 
sidan vattnet. Mumindalen är i de tidiga böckerna den eviga barn-
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Barnlitteraturen eFter krigen

domens utopiska värld, ett paradis före syndafallet. Hemmet står 
för trygghet. Muminfigurernas gemenskap är fullkomligt lycklig och 
harmonisk, de har egentligen inga fiender, de behöver inte bekymra 
sig om sitt dagliga bröd. I Mumindalen är det till en början ständigt 
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sommar, och tiden står stilla. Mumintrollet och de andra personer-
na blir inte äldre, och ingenting ändras i Mumindalen. Visserligen får 
vi i Småtrollen och den stora översvämningen veta att Mumintrollen inte 
alltid har bott i Mumindalen, och i Muminpappans bravader (1950) att 
Muminpappan en gång har varit ung och ogift, och att Mumintrollet 
följaktligen inte fanns då. Men detta är en annan tideräkning, min-
nets tid, en sekundär tid, som är avgränsad från den stillastående nu-
tiden med ankomsten till Mumindalen som muminhistoriens noll-
punkt. Mumintiden är statisk, och den lilla tidsrörelsen är cyklisk 
med återkommande händelser och rutiner. Det är evig sommar, vin-
tersömnens avbrott inte konstigare än att man är vaken på dagen 
och sover på natten. För ett litet barn kan en dag vara lika lång som 
ett år. Vuxentiden – omvärldens tid – gör sig gällande först i svitens 
senare delar. Vuxenblivandet tematiseras i flera av novellerna i Det 
osynliga barnet (1962). Mumintrollets försök att sätta i gång klockor 
i Trollvinter är en mycket symbolisk handling. Tidens framskridande, 
förändringar och döden gör sig gällande i de senare muminböcker-
na. Vintern tillåts tillfälligt att komma in i Mumindalen, med allt det 
roliga och det hotfulla som Mumintrollet får uppleva i Trollvinter. 
Mårran med sin kusliga köld kommer inkräktande i sommaridyllen 
som en påminnelse om vintern och tidens gång (underförstått: mot 
slutet, döden). En plötslig snöstorm förekommer även i bilderbo-
ken Den farliga resan (1977). Den är också ett återkommande motiv 
i Tove Janssons vuxenprosa, till exempel i novellen ”Stormen” i Lyss-
nerskan. Men ändå är vintern avlägsen och undanträngd i Muminda-
lens tidlösa sommarparadis. I Pappan och havet (1965) och framför 
allt i Sent i november (1970) har däremot tiden börjat röra på sig på 
allvar. Hösten är förtvinandets, förfallets, avskedets tid, men dock 
nödvändig för den kommande vintern (döden) och våren (återupp-
ståndelsen). Muminfamiljen är frånvarande i denna bok, och verkar 
i slutet vara på väg hem. Detta kan läsas som ett återuppvaknande 
ur den eviga förtrollningen på ”lycksalighetens ö”, återkomsten till 
verkligheten. Den cirkulära mytiska tiden har förvandlats till den  
lineära moderna tiden, en tid som har en början och ett slut. Sent i 
november blev också den sista muminromanen. 

Det finns en rad renodlade folksagomotiv i muminböckerna, som 
sökande, drakdödande, ett önskeuppfyllande föremål, en hjälte-prin-
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sessa-relation mellan Mumintrollet och Snorkfröken, samt många ty-
piska hjälpar- och vägvisargestalter. De flesta av dessa motiv får emel-
lertid en ironisk eller parodisk klang. Muminböckerna är hemtrevli-
ga och jordnära, där finns inget av Tolkiens heroiska patos. På en mer 
symbolisk nivå skildrar de huvudpersonen Mumintrollets mognad, 
men inte genom hjältedåd och kamp mot det onda, utan genom 
en långsam psykologisk utveckling. Medan han i Kometjakten tar de 
första försiktiga stegen mot en frigörelse från föräldrarna visar de 
följande böckerna honom i olika faser av uppbrottet från hemmet. 
I de tidiga böckerna skildras hans prövningar för det mesta som 
ofarliga lekar och äventyr, och hemmets trygghet understryks gång 
på gång. I de senare böckerna ställs Mumintrollet inför allvarliga  
moraliska dilemman, och hans sexuella uppvaknande spelar en väsent- 
lig roll. 

Muminböckernas tematiska uppbyggnad följer således folksagans 
grundstruktur som belyser nödvändigheten av att lämna barndomen 
och gå vidare mot vuxenlivet, i ett slags initiationsrit. En av flera 
möjliga tolkningar av muminsviten är att se figurerna i Mumindalen 
(framför allt Sniff, snorkarna, Snusmumriken och gästerna i Sent i 
november) som projiceringar av olika sidor hos Mumintrollet, medan 
själva handlingen på ett djupare plan skildrar det lilla barnets ut-
veckling och mognad. Denna utveckling följer dock inte helt och 
hållet den ordning i vilken böckerna publicerades.

TUlavall – en annan Finlandssvensk spelplaTs
Jämfört med Muminvärlden är Irmelin Sandman Lilius Tulavall å ena 
sidan mycket mer förankrat i verkligheten, men å andra sidan före-
kommer där betydligt mer av det magiska och det övernaturliga. 
Medan Muminvärlden är tidlös tillhör Tulavall otvivelaktigt det för-
flutna som idealiseras och mytifieras, sina många mörka sidor till 
trots. Gemensamt är dock en strävan att skapa ett eget, särpräglat 
universum.

Irmelin Sandman Lilius första mogna verk är Bonadea (1967), 
egentligen en novellsamling löst sammanhållen av huvudpersonen, 
där Irmelin Sandman Lilius nya universum börjar ta form. Boken 
följs raskt av den så kallade Fru Sola-trilogin Gullkrona gränd (1969), 
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Gripanderska gården (1970) och Gångande Grå (1971), där Tulavall blir 
fast förankrat i det finlandssvenska litterära rummet. Irmelin Sand-
man Lilius har därmed kommit på ett genialiskt grepp, jämförbart 
med Mumindalen, men annorlunda på många sätt: en värld som är 
igenkännbar men ändå inte, mytisk men verklig, sannolik men inte 
sann, historisk men samtidigt evig. Det är med mycket små medel 
som författaren antyder, snarare än direkt skildrar det övernaturliga: 
Klockarback-lill-Fia kan kanske trolla och lever kanske även ett evigt 
liv, men möjligen är hon bara en vanlig klok gumma som är skicklig i 
läkekonst; herr Turiam är antingen en mäktig trollkarl eller en sko-

jare. Fru Sola är en legend, ett gammalt 
minne som lever kvar i en barnlek, men 
samtidigt är hon med i handlingen som en 
verklig person, återfödd i mamma Halters 
skepnad. Hästarna är förtrollade männis-
kor. Bonadea själv är synsk, och kanske 
även väninnan Silja. Magin, om den finns, 
döljer sig i bakgrunden. Utan det större 
sammanhanget ser man inte hur det över-
naturliga genomsyrar texten. 

Av de tre böckerna har Gripanderska gården
 de starkaste magiska inslagen, som roterar 
kring herr Turiam och hans alkemiska ex-
periment. Det är också i den som Bonadea 
tydligast går över gränsen till det hinsides. 
Men samtidigt är Tulavallböckerna en sam-
hällskritisk, realistisk skildring, som tar 

upp fattigdom och sociala orättvisor, industrialisering och männis-
kans skoningslösa exploatering av naturen – motiv som är Mumin-
världen helt främmande. Tulavall har sina poeter och sina drömma-
re, sina kälkborgare och sina skurkar, som vilken vanlig småstad som 
helst. Den stora världen finns någonstans, och andra människor har 
varit där: i Riga och Berlin, i Kaukasus och på de sju haven, men 
för den lilla människan i Tulavall är denna yttre värld oväsentlig och 
egentligen ointressant.

I Kung Tulle (1972), Tulles resa sunnantill (1975) och Svanarna. Berät-
telser från kung Tulles tid (1977) får Tulavall även en förhistoria, 

krig och eFTerkrigsTid 1939–1974



257

någonting som Mumindalen uttryckligen saknar. Irmelin Sandman 
Lilius har haft fornnordiska sagor som förebilder, men hon är ytterst 
originell i sitt berättande, och hennes gestalter är levande på ett sätt 
som fornsagornas hjältar aldrig är. Historien blandas med myten, 
och kung Tulles drottning Libite kommer från en rävsläkt. Folktron 
som lever kvar i 1800-talets Tulavall har sina rötter djupt i den för-
historiska tiden.

Typiskt för Tulavallböckerna är långsamma handlingsförlopp, 
långa beskrivningar, ett poetiskt språk och ett stort och brokigt per-
songalleri. Den eviga frågan ”är detta barnlitteratur” gäller i ännu 
högre utsträckning dem än muminböckerna. I Tulavallböckerna kan 
man dessutom knappast urskilja samma psykologiska utvecklings-
linje som i muminböckerna. De är mycket mer rapsodiska och hör 
ihop mer genom platsen för handlingen än genom personerna. Det 
är faktiskt ganska svårt att avgöra vem som är huvudpersonen i dem, 
vilket kanske är oviktigt för författaren; hon skildrar en bild av ett 
samhälle, inte av enskilda människor. I Fru Sola-trilogin, särskilt i 
Gripanderska gården, växlar perspektivet mellan Bonadea och Silja. 
Men det är inte fråga om en kollektiv huvudperson, som hos Tove 
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Jansson. Snarare kan man tala om mångstämmighet, en dialog med 
många röster och medvetanden, där läsaren själv förväntas sätta ihop 
bitarna till en helhet. Ett annat sätt att skildra berättargreppet är 
”intersubjektivitet”, ett av de främsta kännetecknen för den post-
moderna litteraturen, där frågan om ett enda, fast och oföränder-
ligt subjekt blir ovidkommande. Med ett sådant grepp ligger Irmelin 
Sandman Lilius författarskap långt före sin tid.

Till Tulavallsviten hör också trilogin Kapten Grunnstedt (1974), 
Mattan från Kars (1989) och Hästen hemma (1991), där de mörka 
dragen i Sandman Lilius livssyn dominerar. Böckerna pendlar mellan 
de ryska krigen i Kaukasus under 1800-talets slut och småstadsidyl-
len. Ett av motiven är främlingsfientligheten. I romanen Korpfolks-
ungen (1989) framträder Sandman Lilius engagemang för den hotade 
miljön starkare än tidigare, samtidigt som magin har en stor roll i 
berättelsens uppbyggnad. Dessutom har hon skrivit en rad mer eller 
mindre fristående noveller, samlade i Skeppet Flygande Gedda (1976) 
och Storsjöhamnen (1978). Sagor från Främlingsgatan (1999) är en svit 
självbiografiska berättelser där miljön, Helsingfors vid mitten av 
1900-talet, får en viktig roll.

rUmmen
Bo Carpelan vågar sig på något som få barnboksförfattare genom ti-
derna har skrivit: lyrisk prosa för barn. Det finns förutfattade me-
ningar om att barn inte tycker om naturskildringar och gärna hoppar 
över dem när de läser. Carpelan antar utmaningen och bygger sina 
barnromaner kring naturbeskrivningar, med samma sofistikerade 
symbolik och bildspråk som är kännetecknande för hans vuxenlyrik. 
Carpelans barnböcker påminner om Tove Janssons i sin starka nos-
talgiska känsla, idealiseringen av barndomen, sommaren, familjen, 
vänskapen. Kontrasten mellan den idylliska naturen och den grymma 
storstaden är ett återkommande tema i barnlitteraturen. Hos Car-
pelan tillkommer, kanske på det undermedvetna planet, parallel-
len mellan det finlandssvenska (en sommarö i skärgården) och finska 
(storstaden, Helsingfors). Familjebanden är lika viktiga hos Carpelan 
som hos Tove Jansson, och utöver föräldrarna finns det flera andra 
snälla och förstående vuxna, som både uppskattar och uppmuntrar 
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barnens fantasi. Samtidigt finns det många gemensamma drag med 
vissa rikssvenska barnboksförfattare, framför allt Maria Gripe och 
Gunnel Linde, som porträtterar annorlunda, ensamma, vilsegångna 
barn och ungdomar. Den introspektiva berättartekniken i böckerna 
om Anders (Anders på ön 1959, Anders i stan 1962) och böckerna 
om Johan och Marvin (Bågen 1968, Paradiset 1973) understryker att 
världen presenteras helt och hållet genom ett barns ögon. Den tra-
ditionella allvetande och didaktiska barnboksberättaren har dragit 
sig tillbaka. Den utvecklingsstörde Marvin kan uppfattas som ytter-
ligare en av den samhällsrealistiska barnlitteraturens gestalter ”med 
problem”, men samtidigt är han också en sinnebild för utanförskap, 
isolering och ensamhet. 

Carpelans ganska sparsamma produktion för barn kulminerar i 
Julius Blom – ett huvud för sig (1982) där pojken inte enbart är en udda 
drömmare som tycker om natur och poesi, utan också är diktare. 
Julius är besläktad med Maria Gripes inåtvända barn, särskilt Elvis 
Karlsson. Carpelan tillåter sin huvudperson att vara avvikande utan 
att behöva be om ursäkt eller bestraffas, vilket annars är det vanliga 
i barnböcker. Om böckerna om Elvis lämnar läsaren med en känsla 
av uppgivenhet är Carpelans bok ljus och hoppfull. 

Om Tove Jansson, Irmelin Sandman Lilius och Bo Carpelan är 
omisskännligt och medvetet finlandssvenska så är Marita Lindquist 
inte bara uppenbart påverkad av den rikssvenska barnlitteraturen, 
utan även en självklar del av den. Hon hör hemma i den våg av pro-
blemrealistisk barnlitteratur som började skrivas i Sverige på 1960-
talet som reaktion på den tidigare idylliska barnboken och även på 
de tydliga förändringarna i samhället. Den ställer alltid ett problem i 
centrum: föräldrarnas skilsmässa, ett nytt syskon, en ny skola. Marita 
Lindquists Kottens bakvända b (1972) och Du klarar det, Kotten! (1973) 
är exempel på denna tendens: böckerna tar upp problemet – barnets 
lässvårigheter – utan att egentligen bry sig om huvudpersonen. På 
samma sätt är Marita Lindquists serie om Malena probleminriktad, 
vilket även framgår av titlarna: Malenas nya bror (1964) och Malena 
börjar skolan (1966). Ett avvikande och lite djärvt ämne, moderns 
död, förekommer i boken med den missvisande titeln Malena och 
glädjen (1969). Det är lätt att på avstånd betrakta dessa böcker med 
ett nedlåtande leende, men man måste se dem i sin tids samman-
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hang: jämfört med tidigare tandlösa flickböcker var 
böckerna om både Malena och Kotten banbrytande i 
sin behandling av barnens vardagsproblematik och sin 
påtagliga avsaknad av handlingsförlopp. Att Kotten-
böckerna skildrar en ensamstående pappa bör också 
betraktas som tidstypiskt, likaså att de skildrar flickor. 
I senare böcker, om Toffe och Andrea, Robban, Ma-
rielle, Sanna, Columbus och Matilda, är Helsingfors-
miljön starkare än i Malena-  eller Kottenböckerna 

och därmed spelar de en viktig roll i den finlandssvenska 
barnlitteraturens självdefinition. De avspeglar också, till 
skillnad från de tidiga böckerna, den tvåspråkiga situation 
som många finlandssvenska unga läsare känner igen.

Christina Anderssons genrer är skrönan och travestisa-
gan. Skrönan eller skepparhistorien finns redan i Pippi Lång-
strump, men det är Christina Andersson som utvecklar den 
till perfektion i sina tre Jakob Dunderskäggböcker (1969–
1977). I dessa förenar Andersson den engelska nonsenstradi-
tionens typiska gestalt, en ovanlig barnjungfru (Mary Poppins 
med flera), med den nordiska skrönan i en rad historier som 
inte bara är humoristiska utan i högsta grad subversiva i sin 
syn på könsstereotyper (barnvakten är faktiskt en man), rela-
tioner mellan barn och vuxna och mellan individen och sam-
hället. Dessutom är historierna, precis som Pippis skrönor, 
ofta parodiska gentemot de gamla sedelärande sagorna, inte 
minst Topelius. Det parodiska och ironiska är ännu tydligare i 
de tre sagosamlingarna Sagoblunten (1974), Sagoluvern (1979) 
och Sagoslurken (1987). I dag har den så kallade fragmente-
rade folksagan blivit en väletablerad genre som odlas inte 
minst av de anglosaxiska feministiska författarna. Christina 
Andersson var dock inte bara tidig med sina sagor utan i 
högsta grad originell. Sagorna förutsätter naturligtvis att 
man känner till förlagan, och de fungerar såväl för unga som 
för vuxna läsare, varvid Andersson även företräder den del 
av barnlitteraturen som medvetet spränger muren mellan de 
två skilda målgrupperna.
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teater och drama  
eFter krigen

d en svenskspråkiga professionella teatern 
bestod efter krigen framför allt av tre teatrar som 

spelade för den svenska medelklassen i Helsingfors, 
Åbo och Vasa. Som typisk för den konst som odlats för 
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att tala till den publiken kan man betrakta salongs- och konversa-
tionskomedin. Det eleganta, spirituella, nyanserade spelet var dess 
kännetecken, gärna med glidande gränser mellan ironi och självironi 
men med tonvikt på båda. Detta har teatern själv uppfattat som sin 
styrka och det är en uppfattning man på finskt håll har delat. Även 
i scenskolningen har denna tradition vårdats. Vardagen på yrkes-
scenerna präglades en lång tid efter krigen av knapp tillgång på det 
mesta. Det var knappt om repetitionstid och knappt om regissörer, 
medan en trogen men begränsad stampublik otåligt väntade på nästa 
premiär. Teatrarna hade förvisso inte längre premiär nästan varje 
vecka som vid seklets början utan vid pass var tredje. Först från 
1970-talet satte arbetsavtal ramar för den produktionstakt och pro-
duktionsomsorg som präglat sekelslutet. Småningom fick den knä-
satta operetten vika för musikalen, vars stora genombrott i Finland 
skedde med Svenska Teaterns My Fair Lady, som 1959–1961 gavs två-
hundra gånger. Musikalgenrens segertåg var också en seger för en 
internationell märkesvara över resurssvagare inhemsk konkurrens. 

När huvudstaden 1940 fick en andra svensk scen var det Lilla Tea-
tern som vidareutvecklade en revytradition med inspiration från Sve-
rige. Men revyn hade rotat sig också på den finlandssvenska scenen, 
både professionellt och som nyårsdragplåster inom ungdomsfören-
ingsrörelsen. Åren 1955–1967 drevs Lilla Teatern av Vivica Bandler. 
Hon byggde upp en teater som i dittills oprövad grad litade på skå-
despelaren. Dess komediantiska tradition har genom årtiondena be-
fästs av folkkära artister som Lasse Pöysti, Birgitta Ulfsson och Asko 
Sarkola i ledningen. I lika oprövad grad litade Bandler till ny drama-
tik lanserad i en tidvis hisnande rad av (världs)urpremiärer, euro-
peiska, nordiska och inhemska. Åren 1958–1959 och 1963–1964 
var helt inhemska. Den nya men sunda tanken var att teater för att 
vara angelägen måste stå i växelverkan med författare. Lilla Teatern 
ville också slå ett slag för en svenska som var mer lik den som verk-
ligen talades än det stiliserade språk som praktiserades på Svenska 
teaterns scen. 
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ny dramaTik
Efter kriget var ny inhemsk dramatik länge bristvara. Man tydde 
sig till ting utifrån. Femtiotalet var rätt lyhört för nya impulser 
inte minst från Frankrike och USA. Intresset för det metafysiska 
drama som fick namnet absurd teater väcktes tidigt. Samuel Beck-
etts I väntan på Godot sattes upp på Finlands nationalscen 1954, året 
efter uruppförandet på en fickteater i Paris. Den långa efterkrigsti-
dens och framför allt 1950-talets mest populära inhemska dramati-
ker hette, utan mycken konkurrens, Walentin Chorell. När han 1949 
debuterade som scendramatiker med Fabian öppnar portarna hade han 
redan utöver lyrik och prosa nio hörspel bakom sig. Genombrottet 
kan dateras till Systrarna, ett hårt spänt psykologiskt triangeldrama 
som erhöll nordiska dramatikerpriset 1955. Tolv år efter debuten 
uppfördes hans femtionde dramatiska arbete och 1984 televisera-
des det etthundrade och sista, postumt. En sådan produktivitet kan 
påminna om dramats stora epoker, låt säga den spanska guldålder 
då Lope de Vega skrev något tusental pjäser. En av Chorells hundra 
heter för övrigt Fyra bräder och en passion (1969) och titeln är ett lån 
från Lope. Den avser det enda teater behöver, nämligen en spelplats 
och en konflikt, och den textar ut Chorells förvissning om teater – 
att den kunnige klarar sig. Han var den första och länge den enda 
som kunde leva på att skriva dramatisk dialog, även för radio, tv och 
film. Chorell sattes upp landet runt, mestadels i kongenial förfinsk-
ning av Seppo Virtanen. 

Under det framåtskridande 1960-talet betraktades Chorell som 
alltmer otidsenlig. Hans intresse för avvikande individer beteck-
nades puckellitteratur, uttryck för en socialt insiktslös individua-
listisk självrannsakan, med en vånda som – liksom i Ingmar Berg-
mans filmer, löd jämförelsen – blivit allt mera perifer. Undrar man 
varför Chorell nästan plötsligt blev inaktuell kan man kanske i dag 
se förbi det mellanliggande 1960-talet och granska inte samhälls-
analysen utan dramaturgin och psykologin. Tekniken för att lägga 
upp och lösa konflikter liknade den som t.ex. Anouilh och Williams 
använde sig av. Men konfliktbärarna, rollgestalterna, framstår ofta 
som exempelfall även då den valda konventionen var psykologisk 
realism. När sextiotalsradikalismen tog loven av Chorell var det inte 
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för att dess människosyn var mer nyanserad än hans utan för att det 
nu var samhällssyn som önskades. När samhällssyn åter slutat vara 
mode var hans människosyn alltför onyanserad. Chorell, som också 
var verksam som psykologilärare, visste otidsenligt mycket om dra-
mats personer och om människans likhet med andra djur. I Kattor-
na (1960) är det helt klart författaren som med titeln påpekar vad 
pjäsens kvinnor liknar. I Haman (1952), en fornorientaliskt utstyrd 
maktsaga, benämns gestalterna till exempel hund, myra och korp. 
Men det sker inne i historien, Chorell prisger dem inte. De får be-
hålla sin gåtfullhet.

v.v. järner
V.V. Järners synligaste årtionde som dramatiker var 1960-talet. Det 
som uppförts i teater, radio och TV är bara drygt hälften av hans pro-
duktion för dessa sedan sent 1940-tal. Och av de sex scenpjäser som 
i den digra järnerska kvarlåtenskapen fått författarens betyg ”av god 
kvalitet” har bara två kommit till uppförande. De är Leve generalkon-
suln! (1963) och Ta fast malen! (1964), båda tryckta i samlingsvolymer.

I rampljuset kom Järner med Goubitsky och jag, som 1961 invig-
de Stockholms stadsteaters studioscen. Pjäsens två roller innehas av 
Goubitsky, fastighetsskötare, och Dodo, f.d. ateljésömmerska. Titeln 
intar ett förstapersonsperspektiv som egentligen bara monodramat 
känner; det är ett av Järners många sätt att skapa lätt yrsel också på 
vardagens fasta grund. Föreställningen fick översvallande beröm, för 
sin virtuosa dialog, för sin liksom på scenen födda poesi, för sitt en-
gagemang för de obotligt ensamma, för det absurt naturalistiska i 
sinnesstämningarnas snabba kast och minnenas isolerade klipp. Kri-
tiken rymde i stort sett alla de omdömen som kom Järner till del 
genom åren. Det som Järner, liksom den absurda teatern, satte i 
scen var vad han själv kallade ”mänskan i världssituationen”. Men hos 
de kontinentala absurdisterna är situationen vanligen klart förankrad 
i en konkret scenisk metafor, som under pjäsens gång vidgas. Också 
Järners varelser är tungt lastade med skuld och livslögn, bortkomna 
men ohjälpligt där, inslängda i tillvarons alltid påtagliga men därför 
icke mindre konstiga belägenheter. Men det som håller dem samman 
på scenen är inte att de gemensamt är underställda någon pjäsmeta-
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for. De förenas av den ensamhet som de under ständigt gnabb och 
med hjälp av gnabbet delar. Men den benämns inte ensamhet: Järner 
delade det ointresse för psykologiskt intrigbygge som präglade ab-
surdisterna. Men där finns en respekt för det lilla, och en frånvaro av 
metafysiska antydningar, som profilerar Järner mot dem. 

sexTioTalism och kabaré
Från 1950-talets mitt och början av den Bandlerska eran hade Be-
nedict Zilliacus försett Lilla Teatern med fördomsfria hybrider av 
litterär kabaré och sublitterär buskteater. Kombinationen var ny i 
Finland. De två hade samma ambition att ge allvarliga idéer ett lätt 
fodral. Mer av pjäsform hade Guldbröllop (1962), av författaren kallad 
”en dramatisk och musikalisk essay om den finlandssvenska existen-
sens problematik”. Åttan (1964) utspelade sig i något så exotiskt som 
den helsingforsiska arbetarstadsdelen Berghäll. Det var ett social- 
reportage gjort som musikal och mycket populärt på finska scener.

Bengt Ahlfors debuterade 1963 som dramatiker tillsammans med 
Frej Lindqvist med minimusikalen I våras. Med sina 757 föreställ-
ningar – flertalet gavs i finska uppsättningar 1965–1967 – blev I våras 
1960-talets mest spelade inhemska musikpjäs. Åttan kom tvåa. En 
lätt ironisk och lagom sofistikerad mix av värdekritik och värme, 
och av sång och sketch, kännetecknade den kabarékonst som vid 
den tiden utvecklades till ett särmärke för nyskriven finlandssvensk 
teater och efterhand förgrenade sig ut i angränsande sceniska genrer. 
De som delade denna konst var många och de skrev ofta tillsammans. 
Trion Ahlfors, Claes Andersson och Johan Bargum utgjorde en hård 
kärna. Också Tua Forsström, Christer Kihlman och Wava Stürmer 
sågs delta. I fokus stod Lilla Teatern men även andra bidrog, framför 
allt Svenska Teatern med kabaréer av den mångsidige Lars Huldén.

teater och drama eFter krigen
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Urban livsstil. På 1970-talet märktes 
den stora flyttningsrörelsen tydligt i 
stadsbilden; reklamerna, modet och 
televisionen minskade de regionala 
skillnaderna. I juni 1970 öppnades 
Alexandersgatan i Helsingfors på 
prov som gågata.
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mätt med västeuropeisk måttstock startade urbanisering-
en sent i Finland, först omkring 1975 blev landsbygdsbefolk-

ningen en minoritet. Särskilt under 1960- och 1970-talen var mig-
rationen omfattande och en del av den riktades också över gränsen 
till Sverige med dess snabbt växande industri. Omkring hälften av 
dessa 100 000-tals ”nya svenskar” flyttade tillbaka inom de följande 
decennierna, men rörligheten bekräftar och förnyar på sitt sätt de 
gamla banden mellan de två länderna, trots deras sinsemellan helt 
olika huvudspråk. Också den finländska välfärdsstaten är en del av 
den nordiska/svenska välfärdsmodellen.

De stora förändringarna i närområdena och internationell politik 
från 1989 framåt innebar avgörande omvandlingar i finsk ekonomi 
och politik. Vänskaps- och biståndspakten med Sovjetunionen från 
1948 upphörde att gälla och i stället slöts ett avtal om politiskt och 
ekonomiskt närområdessamarbete. Handelsavtalen med Sovjetunio-
nen upphörde och nedgången i östhandeln bidrog till den ekonomis-
ka tillbakagången i Finland i början av 1990-talet. Vid sidan av skogs-
industrin, den traditionella huvudsakliga exportbranschen, tillkom 
på 1990-talet det s.k. Nokia-fenomenet. En av de världsledande ak-
törerna inom mobiltelefonibranschen härstammar alltså från ett land 
som Bertolt Brecht under sin exil här 1940 ansåg ”tiga på två språk”. 
Finland integrerades snabbt mot väst under 1990-talet. EES-avtalet 
(Europeiska ekonomiska samarbetsrådet) mellan EG och EFTA un-
dertecknades i maj 1992, men redan i mars samma år hade Finland 
lämnat in sin ansökan om medlemskap i EG, och ingår sedan 1995 i 
EU och sedan 1999 i euro-området.

Tyska högerkretsar myntade kring 1970 den pejorativa termen 
Finnlandisierung, en slags kommunistvariant av begreppet bananrepu-
blik. Det som benämningen avsåg var viljan att upprätthålla goda re-
lationer med Sovjetunionen och beakta dess säkerhetsintressen. Den 
s.k. Paasikivi-Kekkonen-linjen i finsk utrikespolitik ansågs i väst vara 
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ett uttryck för finländsk undfallenhet gentemot Sovjet. Den obe-
stridliga politiska ledaren Urho Kekkonens (president 1956–1982) 
främsta insats var ändå snarare en skicklig diplomatisk balansgång 
mellan väst och den auktoritära grannen i öst, supermakten Sovjet-
unionen. Sant är att detta, trots Kekkonens egen intellektuella rör-
lighet, ibland innebar att rikets offentligheter bedrev självcensur. 
Till exempel avstod de stora finskspråkiga förlagen självmant från 
att ge ut Aleksandr Solzjenitsyns Gulag-arkipelagen (1973–1975) om 
det sovjetiska fängelsesystemet. En finsk översättning utgavs 1974–
1978 men spreds utanför de etablerade förlagssystemen. Mot att läsa 
verket på svenska, landets andra nationalspråk, fanns däremot inga 
begränsningar. 

Kekkonens balansakt innebar att Finland i allmänhet höll låg profil 
på de internationella konfliktfälten. Desto synligare var Kekkonens 
roll för de europeiska säkerhetssamtalen mellan väst och öst, med 
kulmen i den så kallade Helsingforsdeklarationen vid det interna-
tionella ESSK-toppmötet (Europeiska säkerhets- och samarbetskon-
ferensen) 1975. Kekkonen förverkligade här sitt ideal för den lilla  
nationen som av geografiska skäl är lämpad som ”brobyggare” mellan 
öst och väst. Liksom Sveriges statsminister Olof Palme lyckades han 
för en tid spela en roll större än sitt land, en intellektuell politisk 
ledare med visioner.

Utrikeshandeln riktade sig i första hand mot Västeuropa; rygg-
raden i exporten var en skogsindustri med ökande förädlingsgrad 
(framför allt papper). Handelsutbytet med Sovjetunionen och öst-
blocket, cirka femton procent fram till 1991, var en stabiliserande 
faktor i den finländska ekonomin; eftersom en stor del av importen 
från Sovjet bestod av olja fick till exempel arabvärldens så kallade ol-
jekris 1973 inte lika direkta effekter på Finland som på många andra 
västländer. Men just av den anledningen blev de ekonomiska följderna 
av Sovjetunionens senare kollaps så drastiska i Finland.

I tidens politik var ”konsensus” ett nyckelord och center-vänster-
samarbete regel. Högern var länge utesluten ur regeringsbildning-
arna. I marginalen av välfärdsbygget präglades kulturklimatet också 
i 1970- och 1980-talets Finland av den internationella vågen av stark 
politisk aktivism på vänsterkanten. Den finländska studentvänstern 
integrerade sig dock snabbt – och tilläts integrera sig – i den exis-
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terande partipolitiska apparaten, som socialdemokrater (SDP) eller, 
till vänster om dem, folkdemokrater (DFFF, Demokratiska Förbun-
det för Finlands Folk, ”front” för kommunistpartiet). 1970-talets 
starkt politiserade men också starkt integrerade Finland upplevde 
inga ansatser till terrorism av västtysk (Rote Armee Fraktion), italiensk 
(Brigate Rosse) eller amerikansk (Weathermen) modell; däremot kom 
med 1980-talet de första utomparlamentariska aktionerna med  
miljöpolitisk udd. Ett grönt parti växte fram med ett understöd som 
i val småningom närmade sig tio procent. 

Till skillnad från många norska och franska vänsterintellektuel-
la under 1970-talet såg finländska unga inte maoismen som ideal. 
I stället, och nästan unikt i världen, anslöt sig en tongivande del av 
studerande, konstnärer och opinionsbildare åren omkring 1970 till 
den strikt moskvatrogna falangen av det traditionella kommunistpar-
tiet, grundat 1918 i Moskva. Åtminstone indirekt var alltså Leonid 
Brezjnev i Finland något av en ungdomsidol, till skillnad från i Sovjet 
och den övriga världen. Inom finskspråkig litteratur satte den här 
kortvariga idealiseringen av ett föga känt grannland bara begränsa-
de spår; inom finlandssvensk praktiskt taget inga. Efter 1975–1977 
tynade ”stalinismen” bort och den rebelliska ungdomen lyssnade i 
stället på finska punkartister som påverkats av Sex Pistols, Ramones 
och The Clash. 

Den gamle president Kekkonen avgick 1981. Hans politiska bak-
grund var Agrarpartiet, sedermera Centern. I trettio år framåt valde 
Finland nu socialdemokratiska presidenter, med Mauno Koivisto 
som den förste. En av de senare var Tarja Halonen, landets första 
kvinna på posten, 2000–2012, som kom ur samma internationellt 
orienterade miljö som föregångaren, Martti Ahtisaari, nobelprisad 
för senare fredsdiplomati. 

I riksdag och regering har vänstern ändå gått metodiskt bakåt sam-
tidigt som inkomstskillnaderna stigit – kring 1970 var de ännu bland 
de lägsta i väst. 1980-talet innebar, här som på annat håll, en yuppie- 
och finansbubbla som brast, men i den realteknologiska delen av 
IT-miljön uppstod ur TV- och gummistövelfabriken Nokia en mo-
biltelefonindustri med stark, tidvis världsledande ställning. Nokia- 
fenomenet kom lägligt med tanke på bland annat den finländska öst-
handel som stagnerade vid Sovjetunionens upplösning 1991. Den 
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internationella recessionen som inföll vid samma tid slog hårt mot 
den finländska ekonomin med hög arbetslöshet och växande stats-
skuld som följd, och 1990-talet inleddes i krisens tecken. Tio–tjugo 
år senare hade landet ändå återhämtat sig.

FeminisTer
1970- och det tidiga 1980-talets finlandssvenska litteratur och kultur 
var fortfarande politiserad, men snart främst inom andra dimensio-
ner än de klass- och fördelningspolitiska. Regionalismens blomst-
ring fortsatte och ”självbekännarnas” genombrott under början av 
1970-talet följdes upp framför allt av Christer Kihlman. Jämsides 
med dessa strömningar uppträdde under detta aktivistiska årtion-
de åtminstone två andra viktiga litterära och kulturella riktningar,  
feminismen och en ny avantgardism inom litteraturen. 

Indirekt inspirerad av verk som Simone de Beauvoirs Le Deuxième 
sexe  (1949) och, mera direkt, Betty Friedans The Feminine Mystique
(1963) bidrog också den nordiska litteraturen till feminismens så 
kallade andra våg. Kanske på grund av den språkliga närheten till 
Skandinavien var den nya kvinnorörelsen i detta tidiga skede stark 
främst på finlandssvenskt håll. På den finska sidan av språkgränsen 
fanns en viss misstro mot begreppet feminism, trots djupa kvinno-
politiska traditioner (starka kvinnoorganisationer kring sekelskiftet 
1900 och allmän, alltså även kvinn-
lig, rösträtt redan 1906) och trots 
att kvinnornas andel av de löne-
arbetande finländarna länge legat 
nära femtio procent. Den finländ-
ska nyfeminismens tidiga pamflet-
ter skrevs således på svenska. Pion-
järverket, Karmela Bélinkis Ge jäm-
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introducerade 
kvinnorörelsen 
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likheten en chans! Åsikter (1972) pre-
senterar utförligt den nya kvinnorö-
relsens idéer med material från Sve-
rige, USA, Västtyskland och Israel. 
Birgitta Bouchts och Carita Nyströms 
Denna värld är vår. Handbok i systerskap 
(1975) är upplagd som en koncis stu-
diehandledning för kvinnogrupper 
och anlägger ett mera uttalat vänster-
perspektiv.

Den nya ”kvinnomedvetna” litteraturen var i den finlandssvenska 
praktiken tätt sammanflätad med regionalismen och kvinnoskrivan-
det var starkt representerat i de två alternativa förlagen Författar-
nas Andelslag i Österbotten och Boklaget för södra Finland (grundat 
1974). Här publicerades under ett par decennier, till stor del med 
frivilliga krafter, en relativt omfattande korpus av brukspoesi och 
självbiografisk prosa. Bland Andelslagets kvinnliga författare märk-
tes bland annat Gurli Lindén, Anita Wikman, Gunnel Högholm och 
Solveig Emtö. På Boklaget utkom bland andra Eila Cederros, Inger 
Granholm, Birgitta Boucht, Carita Nyström och Tatiana Sundgren. 
Ett intressant fenomen, som gällde framför allt de icke-helsingfor-
siska författarna, var att beskrivandet av kvinnoerfarenheter samti-
digt innebar en ny aktivering av den finlandssvenska arbetarlitteratu-
rens smala strömfåra, som efter en uppgång under 1950-talet (Anna 
Bondestam, Leo Ågren med flera) hade varit mer eller mindre uttor-
kad. Till denna nya våg av arbetarlitteratur bör också räknas Anna- 
Lisa Sahlströms litterära reportageböcker på det egna förlaget  
Skrivor om bland annat kvinnoarbetet i den österbottniska textilin-
dustrin (Fem goda år. Historien om vad de räknat med att ta ur kvinnorna 
vid banden, 1977). 

Wava Stürmers Vi är många, 
vi är hälften blev snabbt den 
nordiska sjuttiotals- 
feminismens lystringssång. 
Stürmer (t.v.) med norska 
författarkollegan Erna Moen 
på feministisk bokmässa i 
Oslo 1986.
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Också de etablerade förlagen uppmärksammade trenden och  
publicerade särskilt under 1980-talet självbiografiska kvinnoskild-
ringar med arbetarperspektiv av bland annat Siw Alander, Anna-Lisa 
Österberg och Mary-Ann Bäcksbacka. Efter debuten på Andelslaget 
gav Solveig Emtö ut tre romaner på helsingforsförlaget Söderströms 
och fick också se dem översatta till finska – en framgång som annars 
förunnats få andra än Märta Tikkanen av de ovannämnda författarna. 
Trots denna bredd fick den nya kvinnolitteraturen på finlandssvenskt 
håll en begränsad spridning och genomslagskraft; bara en liten del 
nådde över riks- eller språkgränser. Undantagen var två: en sång och 
ett författarskap. Sången ”Vi är många, vi är hälften” av Wava Stürmer 
blev en hit och del av den levande sångskatten i Sverige. 

Den finlandssvenska kvinnorörelsens stora namn är ändå Märta 
Tikkanen (se s. 245). Hennes dubbla genombrott, romanen Män kan
inte våldtas (1975) och prosadikterna Århundradets kärlekssaga (1978) 
tog plats bland tidens ikoniska och mycket översatta feministiska 
skönlitteratur, tillsammans med bland annat amerikanskan Erica Jongs 
Fear of Flying (1973), nederländska Anja Meulenbelts De schaamte vo-
orbij, (1976), svenskan Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) 
och danskan Suzanne Brøggers Fri os fra kærligheden (1973) och Crème 
fraîche (1978). Från ungefär 1980 kunde en trend bort från det rea-
listiska och dokumenterande ses hos flera av de kvinnolitterära pi-
onjärerna, bland annat Wava Stürmer, Carita Nyström och Gurli 
Lindén. Samhällsskildringen ersattes av ett intresse för myter, fanta-
sy och ”kvinnlig mystik” – en sorts new age-inspirerad pånyttfödelse 
av den feminine mystique som Betty Friedan ironiserade över i titeln 
på sin ovannämnda pamflett från 1963.

Fågel Fenix
Den unglitterära finlandssvenska tidskriften och gruppen Fågel Fenix 
blev från och med 1975 för några år brännpunkt för eller symptom 
på en våg av ny outsider-romantik enligt mönster både från Sveri-
ge (Bruno K. Öijer, Eric Fylkeson med flera) och direkt från ame-
rikansk beat-, underground- och rockkultur – förebilder var bland 
andra Ginsberg, Burroughs, Dylan, Patti Smith. Ett för finländska 
förhållanden nytt drag var alltså att både feminismen och nyromanti-
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ken hämtade mycket av sin inspiration i nordamerikansk motkultur, i 
de senares fall också 1960-talets hippies och drop-outs. Inom Fågel Fe-
nix-gruppen skapade de tidiga förgrundsgestalterna Martin Enckell 
och Thomas Wulff en kollektiv estradpoesi: teatraliska, karnevalis-
tiska uppträdanden eller happenings, med ekon från tidiga kontinen-
tala 1900-talsavantgarden – dadaism, surrealism – och, hos Wulff, 
intryck från science fiction. Detta expressiva drag skiljer Fågel Fenix 
både från den övriga samtida litteraturen och från den finlandssven-
ska modernistiska traditionen från 1910- och 1920-talen, som inte 
tog sin poesi till scenen.

Fågel Fenix litterära attityd har karakteriserats som ”svartsyn, trots 
och leda”. Den präglas av kritik av ”systemet” – ett mekaniskt kon-
sumtionssamhälle och dess existerande politiska partier. Motsva-
rande kritik finns också hos de jämnåriga icke-Fenix-medlemmarna 
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Fågel Fenix var 
en reaktion mot 
det politiserade 
kulturklimatet 
i sjuttiotalets 
Finland och 
samtidigt 
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till gör-det-
självestetiken. 
Detta omslag 
gjordes dock av 
konstnären Leif 
Lundström.
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Lars Sund, Larry Silván och Henrik Jansson. En mjukare genera-
tionsromantik – utan vare sig svartsyn, trots eller leda – represen-
terades i den beresta och produktiva Fenix-medlemmen Marianne 
Backléns romaner med motiv från bland annat England, USA och 
Jamaica. Över lag framstår resan som ett identitetsskapande litte-
rärt motiv för denna 1970-talsgeneration: upptäckandet av en större 
värld. Men i motsats till 1950- och 1960-talets rapportböcker av 
till exempel Jörn Donner tar sig dessa yngre resenärer inte rollen av 
påläst reporter, observant på kulturhistoriska fakta och aktuella poli-
tiska processer. Snarare reser de för resans skull, gärna längs ”hippie- 
trailen”, till exempel till Istanbul (Joakim Groth), Asien (Martin 
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Enckell) eller Latinamerika (Bodil Lindfors, Martin Enckell). Resan 
blir här metaforen för ett utvidgat medvetande, en ”tripp” i överförd 
bemärkelse, med antydda glimtar från drogvärlden.

Tidskriftsgruppen Fågel Fenix, som med 1980-talet blir pojkgrup-
pen Kain med diktuppläsning och performance på programmet, är 
ändå mera en vänskapskrets än en ideologi eller estetik. Sin egen väg 
går framför allt Joakim Groth, några decennier senare känd dramati-
ker och regissör i snarare tjechovsk än karnevalistisk tappning. 

moT sekelskiFTeT
Med 1900-talet tynade Författarnas Andelslag småningom bort, 
men inte strömmen av författare från (norra) Österbotten; sam-
tidigt verkar behovet av ett regionalt, självkänslohöjande etniskt 
identitetsbygge inte längre lika akut. De nya förlag som uppkom 
var mera mainstreaminriktade, t.ex. österbottniska Scriptum och 
åländska PQR som i ett skede också utgav en tidskrift med samma 
namn. Åland har aldrig bildat en egen litterär miljö på samma sätt 
som Österbotten – de relativt fåtaliga åländska författarna har oftast 
sökt sig till förlagen i Helsingfors.

Den litterära tidskriften Pajazzo som utkom under några år i 
mitten av 2000-talet gjordes av österbottniska studerande i Helsing-
fors och Åbo, nu utan hurrarnas (se s. 188) militanta tonfall. I en 
alltmer global värld med större utbildningsmöjligheter har en del 
av skillnaderna mellan centrum och periferi utjämnats: litteraturens 
”centrum” är inte nödvändigtvis maktens centrum. Samtidigt är det 
ändå påfallande att de flesta av de många unga österbottniska förfat-
tare som framträtt under de senaste decennierna har flyttat bort från 
Österbotten – och att få återvänder. 

Såväl feminister, Fågel Fenix-romantiker och regionalister ingick 
i internationella strömningar, men på olika sätt. Alla hade också en 
klangbotten i skilda delar av 1960-talets politiska och estetiska arv. 
I decennierna efter 1990 ersattes de här betoningarna och traditio-
nerna småningom av andra, i allmänhet mindre polemiska. Förskjut-
ningarna kan avläsas i de tidskriftsprojekt som tid efter annan samlar 
nya författarröster. I Otid (1979–82) möttes, oväntat nog, aktivister 
från Fågel Fenix och ”stalinistvänstern” i ett gemensamt projekt; tid-
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skriften är snyggare och mindre kaotisk än föregångaren och intres-
serar sig för bland annat miljöaktivism. Alternativförlaget Boklaget 
utgav med start 1983 en serie renodlat litterära årsmagasin under 
namnet BLÅ; namnet anspelade på det rikssvenska jätteförlaget Bon-
niers motsvarighet BLM. Ur redaktionen för BLÅ 1985 uppstod tid-
skriften KLO som under några år (1985–87) utgjorde en vital ”ung-
litterär” uppstickare; här ingick tidiga texter av de blivande stjär-
norna Monika Fagerholm och Kjell Westö. En några år yngre för-
fattare, poeten Peter Mickwitz, startade för sin del förlaget och tid-
skriften ai-ai (1988–91) som lade tonvikten vid översättningar av 
franska litterära och filosofiska essäer samt ettrig lokal kulturpole-
mik. Mickwitz var också medgrundare av Kontur (1992–), som efter 
några år under förlaget Söderströms hägn blev en fortfarande ut-
kommande bilaga till vänstertidningen Ny Tid, där den fem gånger 
per år kompletterar veckotidningens i sig rikliga kulturmaterial med 
längre essäer och texter, ofta från fältet teater och avantgarde. Efter 
2000 har strömmen av litterära ”generationstidskrifter” avtagit. Be-
hovet för unga författare att samlas kring nya idéer kanske tillfreds-
ställs i den mera flyktiga världen på internet genom bloggar och so-
ciala medier. 

Finlandssvenska Tendenser, genrer
I finlandssvensk litteratur avtog litteraturens roll som (öppen) poli-
tisering av verkligheten mot slutet av 1980-talet. Med skiftet i inne-
håll skedde också en förändring i genrernas hierarki och auktoritet. 

För poesin har de senaste trettiofem åren varit fruktbara. Grun-
den lades av den starka generation som debuterade på 1950-talet, 
och som under 1900-talets sista decennier gav ut sina mest betydande 
verk. Vidare märktes en estetisk syntes mellan 1960-talsdebatternas 
motsatta ståndpunkter hos några av de poeter som debuterade under 
detta decennium. För det tredje framträdde den unga, s.k. språkma-
terialistiska poesi som utgör en del av en större nordisk rörelse.

Samtidigt steg nu den episka finlandssvenska romanen fram på 
bred front. Litterärt blir 1980- och 1990-talet den finlandssvenska 
romanboomens tid, nu skrivs de episka romanbyggen som efterlysts 
ända sedan slutet på 1800-talet när Zachris Topelius avslutade Fält-

Från kekkonen till eu



278

skärns berättelser. Till en del hade detta kanske att göra med författar-
nas tryggare ekonomiska förutsättningar, med de statsstöd i form av 
kvalitetsprövade biblioteksersättningar och konstnärsstipendier som 
infördes på 1970-talet. Särskilt inom en minoritetslitteratur med be-
gränsad publik är möjligheten till stipendiefinansiering viktig.

Hos romanboomens första generation – Ulla-Lena Lundberg, 
Fredrik Lång, Lars Sund – kunde spåras en kombination av utbild-
ningssamhällets möjligheter (både Lundberg och Lång är doktorer) 
och självklar regionalism – ”bygdeskildringar” utan konstnärliga han-
dikapp. Samtidigt görs i dessa författarskap långa resor i rum (USA, 
Japan, Afrika, Sibirien, Italien) och tid (1800-tal, antiken). Av pro-
saförfattarna i följande generation har helsingforskrönikören Kjell 
Westö den mest betydande finska publiken, medan den postmoder-
na flickskildraren Monika Fagerholm läses och bildar stil i synnerhet 
i Sverige. Hos Fagerholm kan man, som en baksida till de vardagli-
ga miljöerna, urskilja ett slags ”gotiskt” spår. Också hos flera av de 
allra yngsta författarna finns en fascination för det mörka, drömlika, 
hotfulla. Däremot har den mera konkret problemställande samhälls- 
och samtidsskildringen mer eller mindre försvunnit ur de senare 
decenniernas finlandssvenska litteratur. De viktiga debatt- och pam-
flettromanerna har i stället skrivits av finskspråkiga författare. 

På det populärkulturella fältet fortsätter Tove Janssons Mumin-
figurer att finnas och verka internationellt. En japanskproducerad 
TV-animationsserie (1990) blev en murbräcka för nya inkarnationer, 
hårt produktifierade och ofta sorglöst befriade från originalböcker-
nas litterära kvaliteter. Original är däremot tidningsserierna, som 
på 1950-talet tecknades av Jansson själv, senare av hennes bror, för 
ett internationellt syndikat med bas i London. Detta är en finlands- 
svensk klassiker som fortfarande dagligen repriseras i ett flertal dags- 
tidningar i Norden. 

den liTTerära insTiTUTionen: TreFörlagssysTemeT 
För en minoritet som den finlandssvenska är det viktigt att publice-
ra sig i skrift, bland annat för att manifestera och utveckla språket. 
Trycket från finskan och engelskan kan leda till en språklig osäkerhet 
hos författarna, men kan också befrukta svenskan genom deras del-
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aktighet i miljöer som saknas i Sverige. Detta har i någon mån skett 
på ett allmänt plan, men den urbana flerspråkighetens verkligheter 
är ändå inget påfallande tema i 2000-talets finlandssvenska litteratur. 

Trots de i allmänhet små upplagorna har publiceringströskeln 
för finlandssvensk litteratur varit relativt låg – kanske en funktion 
av dels ekonomiskt stöd från ideella stiftelser och fonder, dels den 
konkurrenssituation som fram till nyligen rådde mellan två unge-
fär jämnstarka kommersiella aktörer. Att de två dominerande fin-
landssvenska förlagen Söderströms och Schildts 2012 fusionerades 
har oroat författarna, som ser ett slags monopolsituation uppstå. De 
lokala förlagens sakkunskap har spelat en viktig roll för att hitta och 
utveckla litterära begåvningar. En privilegierad handfull av de fin-
landssvenska författarna, t.ex. Monika Fagerholm och Kjell Westö, 
har också under tiden efter 1975 uppnått kändisskap, ibland i flera 
länder. De utkommer, också under 2010-talet, i regel på minst två 
språk och minst tre förlag. Positionen i intersektionen mellan språ-
ket svenska och nationen Finland, som för de flesta fungerar margi-
naliserande, är för dessa tröskelförfattare förmånlig: den ger dem en 
strategisk språngbräda åt två håll. Når en bok på ett finlandssvenskt 
förlag når en viss kommersiell framgång, kanske genom ett litterärt 
pris, sprids den i allmänhet via ett finskspråkigt förlag i översättning 
och via ett Sverigebaserat förlag i Sverige. Ibland leder dessa tre unge-
fär samtidiga publiceringar, ”treförlagssystemet” vidare, till exempel 
till den tysk- eller engelskspråkiga publiken. Väggarna i det trånga 
finlandssvenska rummet blir i det här fallet fördubblade kontaktytor 
snarare än isolerande murar.
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Prosa: Bred ePik och  
nyanserad novellkonst

i sin inflytelserika essäsamling Det trånga rummet skrev Merete
Mazzarella om den besvikelsens tradition som hade präglat 1900- 

talets finlandssvenska romanreception. Den innebar att det hos läsare 
och kritiker fanns en förväntan på breda, episka romaner som oftast 
gäckades. De finlandssvenska romanerna har traditionellt skrivits ur 
ett ”cyklopperspektiv” där verklighetens mångfald strängt begrän-
sas genom att den ses genom en enda huvudperson, oftast jagberät-
taren, vars språk blir det filter världen presenteras igenom. Detta 
har varit ett sätt att kringgå de problem som sammanhänger med 
att skildra en övervägande finskspråkig värld på minoritetsspråket 
svenska. Följden har blivit att lyriska och essäistiska drag ofta har 
dominerat över den breda realismen i dessa romaner. Just på den 
punkten har den viktigaste förändringen i den finlandssvenska lit-
teraturen skett under de senaste decennierna. De breda romanerna 
har sedan åttiotalets slut blivit ett nytt och centralt inslag. 

Mot andra halvan av 1970-talet debuterade en ny, distinkt ålders-
grupp av författare, flera av dem med anknytning till tidskriften Fågel 
Fenix. Också denna hippiegeneration talade gärna om ”alternativ”, 
men med delvis annat innehåll och tonfall än den äldre, engagerade 
generationens. Den debutroman som bäst överbryggar skillnaden är 
kanske Lars Sunds energiska Natten är ännu ung (1975). Här finns 
samma slanganvändning och direkta tilltal som hos t.ex. Märta Tik-
kanen några år tidigare, fast i stridare ström. Österbottningen Sunds 
svada är inte helt olik helsingforsaren Thomas Wulffs språkväv i  
Nattens fabler från året innan: bägge är lika andlösa. Men där Wulffs 
partyskildring knyter an till avantgardismen och den romantiska  
protesten, tar Sund den vardagsrealistiska ungdomsboken, ger den 
lokalförankring och gör den till något eget. Wulff har fortsatt att 
främmandegöra det välbekanta. I Helsinski-Romanka (1990) gör b-film-
sestetiken författarens hemstad till något hemlighetsfullt och undan-
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glidande, i En Hjälte för Vår Tid (2006) går han tillbaka till storfur-
stendömets tid och de revolutionära aktiviterna i den tidens sömniga 
Helsingfors. I Marianne Backléns Minnet av Michael (1975), blandas 
slutligen saklighet med mild exotik. Språket är neutralt, nästan tunt, 
men bilderna av mer eller mindre subkulturella människor och mil-
jöer har en ämnets rikedom och pekar framåt mot Backléns sakkun-
niga miljöskildringar i romaner som Skuggan av Ninja (1987) från 
New York och Hundarna i Kingston (1993). Med Karma (2001) gör 
Backlén en finländsk pionjärgärning genom att skriva en roman med 
invandrarmotiv. Senare har hon gett ut bland annat konstnärsskild-
ringen Eldfågelns dans (2011) där dansen och dansarens oundvikliga 
kroppsliga förfall genom åldrandet blir en metafor för en genom-
gående mörk livssyn. 

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst

Som flera av de andra författarna 
bakom Fågel Fenix har Marianne 
Backlén sökt sig till exotiska 
miljöer. Miljöskildringen är 
ovanligt sakkunnig i hennes 
böcker, vare sig de utspelar sig  
i USA, Estland eller Jamaica.
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kihlman, donner, carpelan
Orsaken till att betydande romanförfattare som Christer Kihl-
man och Jörn Donner inte helt förmådde bryta denna ”besvikel-
sens tradition” som följt romanen genom decennier är främst två. 
Dels saknar de den realistiska epikens kännetecken, en bred kon-
taktyta till samtidens konkreta händelser, platser och sociala skikt. 
Dels är de ofta berättartekniskt påfallande snävt perspektiverade, 
med ett starkt drag av traditionell psykologiskt realistisk djupstudie, 
utan försök till mångstämmighet. Ett exempel på detta är Jörn Don-
ners romanserie om familjen Anders, som inleddes med Nu måste du 
(1974) och omfattar tio delar. Som om han uttryckligen föresatt sig 
att genomföra ”en systematisk beskrivning av den industriella och 
kommersiella elitens livsstil och arbetsformer” (sociologen Erik Al-
lardts signalement från 1981 på vad som saknas i finlandssvenskarnas 
litteratur) arbetar sig Donner genom decennier av direktörsliv (Gab-
riel Berggren-gestalten), intefolierat med kvinnligt könsliv (Angela 
Anders) och resande journalistliv (Jakob Anders). Donner är som 
ingen annan samtida finlandssvensk prosaist oförfärat intresserad och 
insatt i tunga ämnen, pengarnas och maktens institutioner. Djupast 
i denna depressiva värld, och samtidigt psykologiskt mest överty-
gande, dyker Donner i Far och son (1984), där Jakobs faderlöshet och 
oförmåga att skapa en relation till sin egen son vävs in i ett svåröver-
skådligt mönster av i varandra infällda ramberättelser och sidoper-
spektiv.

Christer Kihlmans hittills sista roman Gerdt Bladhs undergång 
(1987) handlar, liksom Donners Gabriel-svit, om det svåra direktörs- 
livet. Här används effektivt sådant som författaren redovisat också 
i andra, mera biografiska sammanhang: en hustrus otrohet, homo-
sexualitet, pedofila böjelser, svek och feghet. Mönstret är den psy-
kologiska realismens psykoanalytiska universalformel: det förträng-
das återkomst. I en genusläsning står Kihlmans huvudperson med-
mänskligt närmare sina kvinnor och barn än Donners män. De är 
inte obegripliga Andra, loci för det förträngda och irrationella. Kihl-
mans blockeringsgräns går i stället uttryckligen inne i den splittrade 
huvudpersonen, den korrekte direktören besatt av sin tidigt döde 
kusins själ, ett oklanderligt kostymklätt skal för dunkla tvärkönsliga 
lustar.

i eTT FöränderligT eUropa 1975–2012



283

Den typiska cyklopromanen behärskades till fulländ-
ning av Bo Carpelan. Hans mångbottnade och lyriska språk 
i kombination med en högt driven formkänsla gjorde 
det möjligt för honom att avstå från många av den rea-
listiska berättelsens stilmedel utan att monotoni uppstod. 
Genom antydningar, återkomster och transformationer ut-
vecklas motiven på ett sätt som kan leda tankarna till musiken. 
Kulmen på Carpelans bana som prosaist och på den fin-
landssvenska lyriska romanens historia är Axel (1986), som
kombinerar titelpersonens dagboksanteckningar med korta 
kapitel i tredje person som gestaltar avgörande händelser 
i hans liv. Här knyts de flesta av Carpelans teman ihop i 

ett verk som förenar reflexion över ska-
pandets villkor med ett inkännande por-
trätt av en undantagsmänniska och en 
bred bild av Finland decennierna kring 
år 1900. Huvudpersoner är författarens 
släkting Axel Carpelan (1858–1919) och 
tonsättaren Jean Sibelius (1865–1956). 
Kring den faktiska kärna som deras vän-
skap utgör diktade Bo Carpelan en be-
rättelse om skapande och lidande. Axel 
är den sjuke och improduktive, utanför 
samhället stående, som genom sin in-
levelseförmåga i Sibelius musik förmår 
hjälpa tonsättaren över livskriser och 
fungera som hans ateljékritiker. Han har, 

med Sibelius ord, ”vänskapens och förståelsens genius”. 
När Axel dör blir Sibelius ensam med både komponeran-
det och sina lidanden. Han går så småningom in i den tju-
gofemåriga tystnad som avslutade hans liv, oförmögen att 
längre fullborda sina kompositioner. Läst utanför realis-
mens begränsningar kan dubbelporträttet av Axel och Si-
belius ses som en enda bild av skapandets psykologi och av 
förhållandet mellan yttre livsduglighet och inre livsupple-
velse hos människan.

Senare återkom Carpelan till den lyriska romanen i 

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst

Bo Carpelans 
roman Axel 
handlar om 
förhållandet 
mellan Jean 
Sibelius och 
dennes vän 
och inspiratör 
Axel Carpelan, 
en släkting till 
författaren.
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Urwind (1993), Benjamins bok (1997), Berg (2005), Barndom (2007) 
och den postuma Blad ur höstens arkiv (2011). Gemensamt för dessa 
är att ordet förs av en på något sätt marginaliserad betraktare med 
ett stort mått av livserfarenhet men också främlingskap inför det 
han ser omkring sig. Men den melankoli som ofta vilar över Carpe-
lans sena prosa bryts på olika sätt: av värmen i människoporträtten, 
av de livfullt konkreta skildringarna av konstupplevelser och drastis-
ka barndomsminnen eller av samtidskommentarer fulla av skarpsynt 
humor. Med stor konstskicklighet förmår Carpelan ända till sin sista 
roman variera den form han valt.

Axel är inte det enda exemplet på att den internationellt så populära 
biografiska romanen utövats också i Svenskfinland. En annan förfat-
tare som kan nämnas i sammanhanget är Erik Wahlström, vars roma-
ner Den dansande prästen (2004), om den finländska folkskolans fader 
Uno Cygnæus, och Flugtämjaren (2010), om nationalskalden J.L. 
Runeberg, blandar gedigen bakgrundsskildring med ofta vildsint 
anekdotisk humor. Den mångsidige Nalle Valtiala har publicerat no-
veller, essäer, fack- och ungdomsböcker. Sitt bästa har han dock gett 
som romanförfattare med böcker som Nationens hjälte (1984) och På 
Korpila gård (2003). Nationens hjälte utgår från thrillerformen och är 
fritt kalkylerad på en historisk händelse, kidnappningen av flygaren 
och författaren Charles Lindberghs son. Den växer till en undersök-
ning av vägarna till och från brottet, och mera generellt av frågor om 
skuld och socialt arv. På Korpila gård är en burleskt bukolisk skildring 
i författarna Elmer Diktonius och Joel Lehtonens fotspår av en släkts 
liv på en gård i Tavastland. Romanen kombinerar berättelsen om en 
pojkes vuxenblivande med inlevelsefulla iakttagelser av relationerna 
mellan den finskspråkiga bondsläkten på gården och de svensksprå-
kiga personer som gästar dem.

en ny esTeTik
Den som vill se 1989 som ett brytningsår för den finlandssvenska 
romantraditionen kan finna stöd i Agneta Aras och Pirkko Lindbergs 
debutromaner. De är visserligen inte brett episka eller stofferade 
med politisk, social eller ekonomisk tematik, men de gör oväntade 
saker med sin genres tradition och visar på nya sätt att skriva fiktiv 
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personbiografi och relationshistoria. Det förträngdas återkomst 
är formeln för Agneta Aras debutroman Antonio Gades kommer inte 
(1990), som handlar om välbekanta ting som familjen, uppväxten, 
kärleken. Det som lyfter romanen är den ständiga bearbetningen 
av benämnandets och berättandets problem. Språket som möjlighet, 
konstruktion och rekonstruktion är ett hela tiden uttalat närvarande 
tema i romanen och ger dess enkla historia ett dubbelt tilltal, både 
inlevelsens och intellektets. I nästa roman, Huset med de glömda dör-
rarna (1995) arbetar sig Ara vidare mot en mera öppet fabulerande 
magisk realism, där två historier, om en stum, moderlös flicka och 
en förföljd kvinna med änglavakt löper parallellt.

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst

Öververklig och slösande med symbol- och 
drömstoff är Pirkko Lindbergs Byte (1989) större 
än den finlandssvenska publiken vant sig vid, till 
både omfång och fabulerande utsmyckning. Lind-
berg gör ett konventionellt relationsdrama mång-
stämmigt genom täta perspektivbyten så att läsa-
rens identifikation och sympati aldrig tillåts slå sig 
till ro. Det antydda sagoskimret över spelplatser-
na Helsingfors och sommarstället Majudden bely-
ser inga landmärken för reell tid och plats. Däre-

Romanförfattaren 
Pirkko Lindberg är 
också reseskildrare. 
Den ekologiska 
reserapporten Tramp 
(1993) förde henne på 
en resa jorden runt. 
Fotot är taget ombord 
på brigantinen 
Søren Larsen på 
”årets ljusaste dag” 
21.12.1990 på södra 
Stilla Oceanen.
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mot uttrycker romanen en specifikt historisk ekologisk medveten-
het som också kommer att prägla senare böcker av Lindberg som 
reseskildringarna Tramp (1993) och SOS Tuvalu (2004) samt Voltai-
repastischen Candida (1996). Att det livfulla episodiska berättandet 
mer än en övergripande romanstruktur är Lindbergs styrka blir tydligt 
i Hotell Hemlängtan (2010). Denna okonventionella uppväxtberät-
telse från efterkrigstidens Vasa har sin styrka i de färgstarka person-
porträtten och detaljerade miljöbilderna. Gränsen mellan fantasteri 
och realism är svävande, resultatet är en roman som lockar sin läsare 
att försvinna i den värld som målas upp.

I den mångsidiga Brigitta Bouchts författarskap är romanen Tusen-
blad. En kvinna som snubblar (2011) en höjdpunkt. Den handlar om 
en gammal kvinna som faller och skadar sig så att hon blir liggande i 
sitt badkar i väntan på antingen hemtjänsten eller döden. Under sin 
väntan berättar hon sitt liv och lyckas då för första gången formu-
lera sin historia och sitt jag, inte som andra beskrivit dem utan ur 
sitt eget perspektiv. Det är en släktberättelse där moderns liv och 
en destruktiv men formande relation mellan mor och dotter spelar 
en framträdande roll. På en gång utvecklingsberättelse och kärleks-
roman ställer Tusenblad frågor om den ofrihet som växer ur det för-
flutna, ur familjens historia och den föregående generationens makt, 
och den eventuella frihet individen har att välja sin egen väg och 
bryta negativa mönster.

Ulla-lena lUndberg, reFlekTerande beräTTare
När den framgångsrika första delen av Ulla-Lena Lundbergs Ålands-
trilogi utkom (Leo, 1989) hade författaren redan ett genombrott 
bakom sig. Det var Kökarromanerna Kungens Anna (1982) och Ingens 
Anna (1984), som är en kvinnlig utvecklingshistoria med ovanligt rikt 
stofferad social och geografisk bakgrund. Genom att studera förfat-
tarens antropologiskt färgade dokumentärprosa i rapportboken från 
hennes åländska hemtrakter, Kökar (1976), kan man se hur Lund-
berg går till väga. Romanen Sand (1986) ger både en inblick i Lund-
bergs Afrikakännedom och ett metaperspektiv på författaren som en 
självbiografiskt motiverad antropolog. Kärlekens förlust och kun-
skapens tröst etableras – här i en suggestivt skildrad Kalaharimil-
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Ulla-Lena Lundbergs 
författarskap har 
resulterat i romaner 
och rapporter från  
fyra världsdelar.  
Med särskild förkärlek 
rör hon sig på den 
afrikanska kontinenten. 
Navet i hennes fiktiva 
värld är ändå Åland, 
där de största 
romanerna utspelas.
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jö och en militärstrategiskt grundad thrillerinfattning – som lund-
bergskt grundtema för att sedan dyka upp som disciplinärt credo i 
den senare produktionen. Remarkabla exempel är till exempel rese-
skildringen Sibirien (1993), med ornitologin och den förlorade kär-
leken som drivkraft, och Afrikaromanen Regn (1997) som brant si-
doställer uråldrig bushmankultur och modern vattenutvinningstek-
nologi och visar på gemensamma teman: förlustens oundviklighet 
och förändringens tragik.

Som inledning till en romantrilogi var Leo imponerande: en rea-
listisk historisk roman om bondeseglationen på Åland med rikligt 
persongalleri, gripande människoöden insatta i ett kunnigt utarbe-
tat ekonomiskt och historiskt sammanhang och en berättarstämma 
med ett levande, lite överstort perspektiv men ändå personligt till-
tal. Med nästa del, Stora världen (1991), kompliceras företaget ytter-
ligare. Det som av många emotsågs som mera av samma goda vara 
visade sig vara en komplikation av själva formen. Stora världens aktö-
rer är visserligen delvis de samma som eller ättlingar till Leos bonde-
kaptener och kaptenskor, men deras liv och personligheter, när de 
själva lägger ut texten om dem, är väsentligen annorlunda än Leo-
berättaren Leanders. Om Leo var realistisk är Stora världen snarare 
modernistisk, genom de olika personernas djupnande subjektivitet 
och individualistiska självförståelse. Dessutom är romanen polyfon 
i den bemärkelsen att de olika personerna besitter ett avgörande 
överskott av insikt i relation till varandra. De ser varandras blinda 
fläckar utan att någon överordnad berättare träder in för att lösa 
konflikten i deras respektive tolkningar. Lundberg inför även den 
oroande tystnaden som ett element i sin stora berättelse. I bokens 
sista kapitel, ”Elise: Pyramidens innersta rum”, tar en kvinnlig be-
rättare för första gången till orda – om förtigandets vikt och värde. 
Hon berättar om ”den väldiga häpnad som får makt över mig när jag 
sitter här och betraktar det jag föreställer”.

Trots bristen på övergripande berättarperspektiv, på auktoriserad 
tolkning, är det i Stora världen ännu fråga om en krets av människor, 
medan sista delen, Allt man kan önska sig (1995), handlar om männis-
kor och företeelser i vår omedelbara samtid, förenade bara genom 
ett löst nätverk av kontakter, minnen och kommers. Här uppstår 
egentligen inte någon polyfoni i ovan antydd bemärkelse. Perso-
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nerna står för långt från varandra för att kunna se varandras blinda 
fläckar med någon noggrannhet. Den person som skall ordna bokens 
material – informantintervjuer, släktlore, reflekterande analys med 
mera – är antropologen Leonora, en sentida ättling till Leander som 
får reda sig helt utan hans organiserande, meningsfulla helhetssyn på 
människan och hennes lott. Det som höjer Lundbergs romanprojekt 
vida över den finlandssvenska prosans normala ambitionsnivå är inte 
bara de enskilda delarnas förtjänster, utan sättet att få dem att ifrå-
gasätta och motsäga varandras form och livshållning. Ur Leos per-
spektiv är Allt man kan önska sig en postmodernt relativistisk dome-
dagsvision, omvänt är Leo en idylliserande pastisch medan Stora värl-

dens problematik kring skillnaden mellan inre röst 
och yttre skal handlar om det subjektivas validitet 
och genuina tragik. Med Marsipansoldaten (2001) 
skrev Lundberg en okonventionell och bedrägligt 
lättsam krigsroman som fokuserar på hemma-
fronten och livsglädjen hos de unga männen som 
sändes till fronten. Temat är ett av författarens 
centrala: hur skör och utsatt den till synes själv-
klara lycka är som människorna mer eller mindre 
tillfälligt upplever i livet.

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst

lars sUnds myllrande epik
Efter studentromanen Vinterhamn (1983) följde 
åtta års litterär tystnad innan Lars Sund åter-
kom med Colorado Avenue (1991), första delen i 
en trilogi som även omfattar Lanthandlerskans son
(1997) och Eriks bok (2003). En förnyelse har 
skett. Den magiska realismen ligger nära till hands 
som referens för såväl kritiken som författaren 
själv. Liksom Lundberg skapar Sund sitt rymliga 
språkrum i det förflutna, i den fiktiva österbott-
niska socknen Siklax. Det livgivande inflödet av 
sociolekter utöver standardspråket kommer i 
hans fall från dialekten, inte minst från ut- och 
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återflyttarnas anglicismberikade språk. Amerikaemigrationen, in-
bördeskriget, förbudsårens spritsmuggling, Lapporörelsen och det 
kalla krigets lokala och internationella förvecklingar är det histo-
riska stoff som Sunds berättare, en postmodernt pockande och helt 
synlig gestalt, ledigt handskas med. Han demonstrerar olika berät-
targrepp och prövar olika genrer – den muntliga skrönans, filmma-
nusets och den surrealistiska drömmens bland andra. Han utmanar 
läsarens vighet på det mest handgripliga sätt, som i det kapitel i Co-
lorado Avenue där vi skall betrakta lärare Johanssons fotografier, när-
mare bestämt de glasnegativ som en driftig tomatodlare använt för 
sitt växthusbygge. ”Berättaren måste dock be den tålmodige läsaren 
ställa sig på huvudet – så där ja! Glaset har nämligen kittats fast upp 
och ned”, konstaterar Sund glättigt.

Ständigt återkommer han till berättandets dilemma, de otaliga 
svårigheter som sammanhänger med att kitta samman minnets bråte 
till ett plausibelt helt. I Lanthandlerskans son får Berättaren också en 
konkurrent. Den åldrige Otto Näs, smugglaren Kanisterkungen som 
i Colorado Avenue utpekas som berättarens morfar, korrigerar påstå-
eligt och argsint sin dottersons missuppfattningar. Trots sina krum-
bukter för berättaren, ättling till de personer han skildrar, obön-
hörligt historien närmare sin egen tid och sina egna existentiella 
frågor. Småningom konkurreras skrönans överdådighet i viss mån 
ut av det psykologiska porträttets krav på inlevelse och medkäns-
la, en utveckling som fortsätter i Eriks bok. Otto Näs svåger Gustav 
är, trots kärleksbegåvning och jordbrukstalang, skymd för sin fars 
blick på grund av sin överlägsne bror. Beskrivningen av hur Gustav 
rekryteras av Lapporörelsen och går under är en väsentligt annor-
lunda historia än de stiliserade dråpligt-rysliga öden läsaren kon-
fronterades med i Colorado Avenue. I Eriks bok stiger berättaren slutli-
gen fram som en man med ett eget öde och ett eget djupt personligt 
trauma att bearbeta. Detta trauma förbinder honom med Siklaxso-
nen och CIA-agenten Erik Smeds, vars historia han sekunderad av 
en kör av påstridiga döda från sin hemtrakt berättar. På grund av sin 
roll under fortsättningkriget blir Smeds tvungen att fly till USA vid 
krigsslutet, och hans öde blir samtidigt en skildring av hur krigets 
följder kommer att forma västvärlden ända fram till Sovjetunionens 
fall 1991. 
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hisTorien, konsTen, romanen
Österbottningen Fredrik Långs Sommaren med Sue. En komedi (1985) 
är något av en solitär i den samtida finlandssvenska prosan: en drä-
pande rolig, ömsint och detaljskarp sedekomedi om ett ungt åttio-
talsäktenskap mellan en feminist och en österbottnisk vänsterintel- 
lektuell. Äktenskapet som manligt problem är ett genomgående tema 
hos Lång. Frågor om könsbundet rollspel och kärleksförhållandens 
prekära maktbalans återkommer med allt mer markerad svärta 
genom hela författarskapet. De utgör ett motiv bland annat i hans fi-
losofiska betraktelse över den intellektuelles vanmakt, Bagges italien-
ska resa (1991) och i hans historiska roman om genom krig och um-
bärande sammantvinnade finsk-ryska öden i Karelen under 1900-
talet, Ryska kusinen (2003). Oberoende av genre är reflexionen över 
berättandets förutsättningar och moraliska ansvar alltid ett tema i 
Långs böcker.

I Bagges italienska resa berättas parallellt om den hjälplösa forskar-
plantan Wilhelm Bagge och om hans studieobjekt Leonardo da Vinci, 
sedd med sin lärling Masos illusionslösa blick. Vardagens snöplig-
heter, som Bagges skoningslöst exponerade sociala misslyckanden 
och drömmar om erotisk utlevelse, växlar med det stiliserade filo-
sofiska samtalet. Läsaren tvingas ständigt ompröva sin bedömning 
av romanens kod. Ryska kusinen är en ganska melodramatisk historia 
om en finländsk man som förälskar sig i en rysk kvinna vars släkt-
förflutna visar sig leda till Finland och hans egen familj. Berättel-
sen om några finländska kommunistiska invandrares umbäranden i 
trettiotalets Sovjetkarelen bildar bakgrund till en levande och dra-
matisk skildring av Jeltsintidens våldsbemängda och oöverskådli-
ga samhälle. Sin största prestation har Lång, som även har ett fack- 
filosofiskt författarskap bakom sig, gjort med den historiska roma-
nen Mitt liv som Pythagoras (2005). I denna breda fresk som bygger 
på en blandning av fakta, myter och egen fiktion kring den för- 
sokratiske filosofens liv skildras stationerna i Pythagoras kringflack-
ande liv – Samos, Egypten, Babylon, Sicilien – med målande suggest- 
ionskraft. Romanens viktigaste budskap är dock att med analytisk 
intelligens och humor visa hur mycket av dagens västerländska tän-
kande som fortfarande går tillbaka på den antika filosofins upptäck-
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ter, och vilka insikter men även blinda fläckar detta fört 
med sig i vår verklighetsuppfattning. Som alltid hos Lång 
spelar spänningen mellan abstrakta insikter, representera-
de av den store filosofen, och praktiska livsfärdigheter i ge-
stalt av hans schackrande och företagsamme slav Zamoxis, 
en bärande roll.

Robert Åsbacka är en skicklig berättare. Å ena sidan är han 
ytterst ekonomisk när det gäller att föra intrigen framåt. 
Luckor i romanstrukturen som ibland, men inte alltid, 
senare fylls ut skapar en fundamental gåtfullhet som liknar 
livets egen oöverblickbarhet. Å andra sidan går Åsbacka 
djupt in i sina huvudkaraktärer och återskapar deras ofta 
ganska hjälplösa försök att komma underfund med vad de 
vill med livet och vilken deras roll är i de sociala samman-
hang där de ingår. Den typiske antihjälten i Åsbackas berät-
telser är en man, ovan att artikulera sig och oskicklig i det 
psykologiska spelet människor emellan men starkt tyngd 
av de rollförväntningar mannen möter. Åsbackas miljöer 
är småstäder i Sverige eller Svenskfinland och hans per-
songalleri delvis återkommande. Viktiga attribut i huvud-
personernas liv är alkohol och gamla bilar, ofta i livsfar-

Österbottningen  
och sverige-
finländaren Robert 
Åsbacka förlägger 
gärna sina berät-
telser till småstaden 
och arbetarmiljön. 
Ett framträdande 
tema hos honom är 
mannens förhållande 
till sin egen 
kroppslighet,  
till kroppens  
styrka och förfall.
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lig kombination. Under ytan finns ett hot om våld som ofta till slut 
leder till katastrof. 

Debutromanen Döbelns gränd (2000) är ett porträtt av den öster-
bottniska småstaden Nykarleby med de två fixarna Sander och 
Balder och deras illegala spritförsäljning i centrum. Intrigen som 
kretsar kring missbruk och familjevåld för författarens återkomman-
de konflikter, till en urladdning som dock är endast temporär. I Ås-
backas två följande böcker, Fallstudie (2004) och Kring torget i Skog-
hall (2006) som tilldrar sig i Sverige, accentueras våldet trots att 
författaren inte ger avkall på sitt knappa och underförstådda berät-
targrepp. Vardera slutar med misshandel och mord i helt vardagliga 
sammanhang. Hos Åsbacka är våldet aldrig spektakulärt. Han skriver 
om det våld vi helst ignorerar: mobbning, gatumisshandel, kvinno-
misshandel i hemmen. I dessa romaner kommer ett nytt tema som 
uppenbart fascinerar Åsbacka in i bilden. Det är konceptkonsten, 
med beskrivningar av verkliga konstprojekt inlemmade i berättel-
sen som får funktionen av främmandegörande element i det vardag-
liga livet. Ett konstverk i sig är också korvkiosken på torget i Skog-
hall, där korvgubben i andra generationen Conny Evertsson utveck-
lar hot dogen till högsta kulinariska förfining.

Högst har Åsbacka nått i den stora romanen Orgelbyggaren (2008) 
som kretsar kring människans dödlighet och kroppens förfall. Här 
skildras den heroiska kampen hos en gammal man för att under de 
sista månaderna i livet skapa en föreställning om helhet och mening 
av sitt fragmentariska, på många punkter olyckliga och misslyckade 
liv, som efter att hans hustru drunknade när passagerarfartyget Esto-
nia förliste 1994 präglats av total ensamhet. Åsbacka, som alltid har 
haft en skarp blick för det dysfunktionella i mannens kropp, följer 
änklingen Thomasson genom en serie av olyckshändelser som succe-
sivt bryter ned hans kropp och till slut blir hans död. Men paradox-
alt nog tvingar dessa olyckor – som inleds då Thomasson bryter sin 
självvalda isolering för att ingripa i ett mobbningsfall bland skolpoj-
kar – honom in i en ny mänsklig gemenskap som föds av hans be-
roende av sina hjälpare. Så blir Orgelbyggaren en skildring av andens 
åtminstone partiella seger över kroppen, låt vara till priset av den 
senare, och Thomasson framstår till slut som en överraskande om än 
något ironisk martyr. Återigen spelar konsten en central roll som 
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bakgrundskorrektiv till det vardagliga: Dietrich Buxtehudes kantat 
Membra Jesu Nostri betonar det fysiska i martyrskapet, Sophie Calles 
konceptkonstverk Exquisite Pain det gemensamma i allt mänskligt li-
dande och Samuel Becketts Happy Days blir den osannolika trösten 
då Thomasson definitivt skall lämna livet.

novellisTer
Småstadsmiljön, de slutna manliga huvudpersonerna och ett under-
liggande våld har Peter Sandström gemensamma med Åsbacka. Men 
Sandströms värld är ännu mörkare. Hos honom är reflexionen och 
konsten inte ens en partiell befrielse, och våldet ligger närmare. Där 
Åsbacka ser det ur de hjälplösa offrens eller de handfallna iakttagar-
nas perspektiv besitter Sandström en kuslig förmåga att krypa under 
skinnet på utövarna och med förvrängd men självklar logik fram-
ställa våldet som en möjligen beklaglig men ofrånkomlig lösning på 
de problem livet ställer dem inför. Sandström är alltid en sinnlig och 
exakt miljöskildrare, men hans starka fokus på huvudpersonen gör 
honom bättre som novellist än som romanförfattare. Novellerna i 
Plebejerna (1998) och Syster Måne (2001) kombinerar den närgång-
na undersökningen av manlighetens problem med exakta berättelser 
om familjerelationer och ofta stumma manliga vänskaper. I Till dig 
som saknas (2012) stiger den känsliga och öppna skildringen av rela-
tionen mellan söner och mödrar fram som speciellt viktig.

Sandström är inte den ende som gjort novellen till en levande 
genre under de senaste decennierna. Johan Bargum har fortsatt sitt 
psykologiskt inkännande författarskap med ett flertal novellsam-
lingar, till exempel Husdjur (1986) och Avsked (2003). Bargum, som 
även ägnat sig åt kriminalromanen, kombinerar de två genrerna i den 
gåtfulla långnovellen Seglats i september (2011). Kjell Lindblad skri-
ver sig i flera av sina noveller, och särskilt i kortromanen Aftonbarn 
(1991), rakt in i barndomens atavistiska skräckstämningar, där värl-
den runtom oss plötsligt försvinner och mamma en dag inte längre 
kommer hem. Sagans och fantasins oemotståndliga logik placerar 
texten utom räckhåll för realistiska tolkningar. I många av Lindblads 
noveller, till exempel i debuten Före sömnen (1984), är det just barn-
domens intima konkretion som fungerar som språkrum, oantastat 
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och avgränsat, i andra är det själva genren, en abstrakt stilisering som 
kan påminna om Paul Austers textliga lekar.

I barndomens trånga men intensiva rum utspelar sig ofta också 
Susanne Rignells noveller i till exempel debuten Det förlovade barnet 
(1993) och Åtta kroppar (1998). Senare har Ringell gått in för att 
utforska kortprosans alla möjligheter på ett nära nog systematiskt 
sätt, från den aforistiska prosapoesin i Ryggens nymåne (2009) över 
de anekdotiskt stiliserade, lätt absurda karaktärsbilderna i Av blyg-
sel blev Adele fet  (2000) till miniatyrromanen Katt begraven (2003). 
Rignells tematik kretsar ofta kring kvinnlighet, kroppslighet, fer-
tilitet och tillblivelse i vid mening, samtidigt som hon har en skarp 
och humoristisk blick för det karakterisiska hos såväl personer, mil-
jöer som idiom. I Katt begraven, en berättelse om hur tre på olika sätt 
sammanhangslösa personer fungerar som katalysatorer för varandras 
socialisering, förenas alla dessa drag. Den är historien om hur gam-
malpigan Carita, den alienerade unga Ina och den rotlöse medelål-
dersmannen Sulo med sexualiteten som hjälp bryter sig igenom de 
skrankor som omger deras liv. För Sulo innebär förhållandet till de 
två kvinnorna ett slut, men mellan Carita och Ina uppstår en relation 
av förtroende och ansvar som ger dem nya roller i livet. Bakgrunden 
till skeendet, skildrad i en anda av understatement, är en kunnig ge-
staltning av det sociala regelverket i en liten skärgårdsby.

Zinaida Lindén är född i Leningrad och har ryska som moders-
mål. Som skönlitterär författare är hon emellertid verksam i Svensk-
finland, och hon skriver på svenska. Efter två novellsamlingar fick 
hon sitt genombrott med romanen I väntan på en jordbävning (2004) 
där den sovjetiske tyngdlyftaren Ivan Demidov, senare japaniserad 
sumobrottare, berättar sitt livs historia. Temat för den, liksom för 
hela Lindéns författarskap, är den rotlöshet som fötts av de senaste 
decenniernas ryska omvälvningar, och de existentiella utmaningar 
livet som immigrant för med sig. Ivans uppväxt sker parallellt med 
Sovjetväldets långsamma sammanbrott och när han senare emigre-
rar handlar hans ansträngningar både om att finna sig tillrätta i det 
nya landet och att samla ihop de krackelerade hemlandsminnena till 
en uttydbar bild. Lindén berättar vidare om Demidovs öden i Taka-
kirves–Tokio (2007). Lindanserskan (2009) är en samling noveller om 
relationer mellan ryska kvinnor och finska män som ger oväntade 
perspektiv på det finländska samhället.
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Det senaste tillskottet bland novellisterna 
är Johanna Holmström. Genom tre samling-
ar, Inlåst och andra noveller (2003), Tvåsamhet 
(2005) och Camera Obscura (2009) har hon 
gått mot ökande tematiskt djup och berät-
tartekniskt kunnande. I bottnen av Holm-
ströms författarskap finns en civilisations-
kritisk ådra som yttrar sig både i att aliena-
tionen bland de välanpassade är ett viktigt 
motiv hos henne och i att hennes gestalter 
ofta ägnar sig åt ekologiska överväganden 
och ibland åt våldsam kamp mot exploate-
ring av naturen. Men Holmströms viktigas-
te talang som berättare är förmågan att föra 
berättelserna framåt genom en oförklarlig 
och kuslig underliggande spänning. Perso-

nerna i hennes noveller har ofta en dold, irrationell och 
destruktiv sida. Läsarens sak blir att grunna ut varför det 
är så och vilka konsekvenserna blir. Holmströms berättan-
de är filmiskt: tydligt och suggestivt visar hon vad som sker 
men aktar sig för att förklara sönder det.

Tidsskildaren WesTö 
Också de två idag mest välkända och översatta finlands-
svenska prosaisterna, Monika Fagerholm och Kjell Westö 
började som novellister. Därefter har de gått åt olika håll: 
det enda som idag förenar dem är de orädda episka ansprå-
ken som gör dem till förnyare av den finlandssvenska be-
rättarkonsten. Westö inleder sin erövring av Helsingfors 
samtida tvåspråkighet, som trauma och som tema, i sin 
andra novellsamling Fallet Bruus (1992). Det sker i långno-
vellen ”Melba, Mallinen och jag”, en uppväxtskildring från 
1970-talet i några Helsingforsförorter, lätt igenkännba-
ra genom den omsorgsfulla miljöskildringen. Stämningen 
präglas av ett vankelmodigt utanförskap med därtill höran-
de utsatthet, oskiljaktiga såväl från huvudpersonens mino-
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ritetstillhörighet som från det faktum att han fötts ungefär 
ett decennium för sent för att hinna bli delaktig i sextio- 
och sjuttiotalens politiska radikalism.

Westös första roman, Drakarna över Helsingfors utkom 
1996, och tog kritik och läsare med storm. Den är en käns-
ligt melankolisk familjeskildring och en satiriskt realistisk 
tidsstudie, ”finansvalparnas epos” som en kritiker uttryckte 
saken. Här sammanfattar Westö också på ett obetalbart sätt 
en av de ideologiska förutsättningarna för 80-talsbubblan, 
den livshållning som återstod för dem som var bara några 
år för unga för att ha hunnit vara med om 60-talets radi-
kalisering och dess förstening i 70-talets stalinistiska finska 
betongvänster: ”När che- och maofreaksen försökte mis-
sionera bland oss värjde vi oss på det enda sätt vi kunde, 
vi svarade ooh-ooh-eeh, chirpy-chirpy-cheep-cheep, chir-
py-chirpy-cheep-cheep-chirp,” säger en av bokens berätta-
re och huvudpersoner, Riku Bexar. Genom familjen Bexar 
–  fadern, sönerna Riku och Dani, dottern Marina – åskåd-
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liggörs några decennier av finländsk samhällsom-
vandling, från handfast uppbyggnad till luftslott 
och krasch i början av 90-talet.

I nästa roman, Vådan av att vara Skrake, som 
utkom fyra år senare, tillmötesgår Westö gene-
röst de höga förväntningar som ställs på honom 
som finstämnd, närhistoriskt bevandrad Helsing-
forsskildrare.  Här är det det östliga Helsingfors 
Westö skildrar – en socialt något modestare miljö 
än den överklassförort där Drakarna över Helsing-
fors utspelar sig. Platskänslan i romanen, särskilt 
dess upptakt, är påfallande stark – byn Råberga 
som så småningom blir medveten om sin närhet 
till huvudstaden och förvandlas till förort. Berät-
taren Wiktor Skrakes försök att förstå sin proble-
matiske far Werner Skrake är romanens psykolo-
giska nerv, men också här styrs författaren av sitt 
historiska intresse.

En av Westös uttalade avsikter med sitt författarskap är att bredda 
inte bara finlandssvenskarnas egen utan även de finska läsarnas syn 
på den svenska minoriteten i Finland, dess rötter och sociala skikt-
ningar. I romanen finns också ett långt avsnitt om en viss Oskar  
Johannes Skrake som i slutet av 1800-talet kom till Helsingfors för 
att söka jobb som hamnsjåare och byggarbetare. Westö vill alltså 
skriva in även den finlandsvenska arbetarklassen i huvudstadens his-
toria – ett motiv som inte exploaterats särskilt flitigt i den medel-
klassdominerade finlandssvenska litteraturen.

Efter Lang (2002), ett psykologiskt triangeldrama om en medie-
personlighets undergång, var det 2006 dags för Westös största publik- 
framgång och läsarfavorit. Romanen Där vi en gång gått gav honom 
landets största litterära utmärkelse, Finlandiapriset. Den är en his-
torisk roman i den stora traditionen, en bred episk skildring av Hel-
singfors under 1900-talets första decennier, ur olika klassperspektiv, 
med inbördeskriget i centrum. I följande roman Gå inte ensam ut i 
natten (2009) sammanför Westö tre ungdomar ur olika samhällskikt 
i 60-talets stora gränsöverskridande gemenskap, popmusiken. Trion 
lyckas, som så många av Westös personer, bara nästan. Deras hit ”Gå 
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inte ensam ut i natten” glöms snabbt bort, och efter det glider de 
ifrån varandra. Arbetargrabben Jouni gör karriär inom journalisti-
ken och politiken. Den klassmässigt mosaikartade gitarrvirtuosen 
Ariel glider ut i drogernas och den drogrelaterade brottslighetens 
70-tal och försvinner i Stockholm. Överklassflickan Adriana drar 
sig undan i sin egen skuggvärld. Från skimmer till sjaskighet, från 
drömmar om genombrott till sammanbrott – nostalgin och den me-
lankoliska tillbakablicken är också ett av Westös varumärken, liksom 
ambitionen att vara historiskt detaljtrogen och lyhörd för olika de-
cenniers melodier, varumärken och kulturella tics. 

genreFörnyaren Fagerholm
Det tidiga sextiotalets modernitet, med twist, regnbågsdrinkar och 
kakmix som emancipationssymboler är det stoff som Monika Fa-
gerholms debutroman Underbara kvinnor vid vatten (1994) först blän-
dar och tjusar med. Nästan lika mycket appellerar romanen genom 
sin barnskildring, berättelsen om pojken Thomas som iakttagare av 
sin vackra unga mor Isabella Sjöjungfrus längtan efter något annat, 
en förfeministisk vision av Friheten uppfattad som glamour. Men 
Monika Fagerholm är också den finlandssvenska nittiotalsförfattare 
vid sidan av Ulla-Lena Lundberg som mest envetet har arbetat för att 
göra romanens teoretiska dimensioner till en del av sitt fiktiva uni-
versum. I Underbara kvinnor vid vatten ersätts den psykologiserande 
prosans förklaringar av bland annat repliker utformade som slogans 
eller klichéer och smalfilmssekvenser i absurd upprepning.

Reflexionen över romanen och genren som form för berättandet 
fortsätter i Diva. En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (en bonus-
berättelse ur framtiden) från 1998. Som alltid hos Fagerholm förenas
det intellektuella perspektivet med en påtaglig känsla för tid och 
plats. Tiden är 1970-tal och platsen förorten, skildrad som existen-
tiell spelplan och tabula rasa för den unga hjältinnans alfabetiska öv-
ningar. Diva är en ungdomsskildring, men samtidigt en sabotageakt
mot genren. Personen Diva är en 13-årig superhjältinna: återkom-
mande Lucia i skolan, sexuellt brådmogen, matematiskt genial, 
dotter till en hyperintellektuell mor, syster till den västerländska 
kulturens heros – ”den gyllene ynglingen”, en existentiellt lagd, po-

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst
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esiskrivande ishockeyspelare. Romanen är helt 
och hållet hennes språk, sensuellt, äckligt och 
hårt skruvat på ett sätt som är både osanno-
likt och emotionellt inautentiskt och samti-
digt känns nästan naturligt för en intellektu-
ellt förvuxen trettonåring. Men Divas per-
spektiv öppnas genom att hon flankeras av 
mindre suveräna kvinnogestalter. De är vänin-
nan SannaMaria som kanske är lika brilliant 
som Diva, men inte alls tilldragande som hon 
och därför förvägras rätten att uttala sig, och 
hennes syster och motsats Kari som är stum, 
fångad i sig själv och till slut omkommer i sin 
egen tystnad. Romanen rör sig mellan flera 
läsplan: Divas ironiska, suveräna jagberättel-
se som inte tillåter några intrång som skulle 
bryta upp hennes värld, en abstrakt, symbo-
lisk nivå med Kari i centrum som tematiserar 
kvinnan i den västerländska kulturen som det 
andra, förstummade, och till slut en realistisk 
och uppmärksam miljö och tidsskildring med 
ett skarpt öra för olika idiom, gärna en aning 
förskjutna i ironisk och främmandegörande 
riktning. Den läsrörelsen driver Diva framåt 
och når aldrig någon avklarnad balans. Frågor-
na om de unga kvinnornas rätt att tala och ta 
plats förblir öppna men oavvisliga, romanen 
slutar i en anda av samtidig triumf och tragedi.

Där det suveränt ironiska och allomfattande 
språket i Diva trots alla ambivalenser lämnar 

läsaren i en känsla av upprymdhet är den omfångsrika 
dubbelromanen Den amerikanska flickan (2004) och Glitter-
scenen. Och flickan hon går i dansen med röda gullband (2009) 
definitivt en tragedi. Om Divas starka karisma får läsaren 
att tro på möjligheten av lyckliga slut är de unga kvinnor-
nas position i de senare romanerna – ett ödesdrama som 
sträcker sig över fyrtio år, från 1960-talets slut till idag 
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Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst

Monika Fagerholm förändrar i sina romaner kvinnans och 
flickans traditionella plats i fiktionen. Med både språkliga 
och formella medel riktar hon uppmärksamheten också  
på romanens form och berättandets villkor.

Motstående sida: Superhjältinnan Diva är en gräns-
överskrivande romangestalt och Fagerholms bok en 
ungdomsskildring som gör uppror mot sin egen genre  
och låter tal och tigande brant brytas mot varandra.
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– mycket mera oviss. Och alltihop börjar med en tragedi, den ame-
rikanska flickans död under oklara omständigheter, som blir till en 
myt som lägger ett destruktivt tolkningsmönster över allt som sker 
i Trakten. Trakten, romanens spelplats, är ett mellanting mellan by, 
sommarparadis och småningom framväxande modern förort. Större 
är den inte än att de som lever där känner till varandras egenskaper 
och hemligheter – här nyttjar Fagerholm thrillergenrens frihet att i 
det längsta undanhålla läsaren viktig information. Men hon vägrar 
att reducera dödsfallet till kriminalgåta. I dessa romaner är döden 
inte ett problem att lösa utan en ständigt närvarande föreställning 
hos de levande.

Den röda tråden i Den amerikanska flickan är berättelsen om de två 
flickorna Sandras och Doris uppväxt och vänskap. Båda är en aning 
sära: Sandra är den harmynta dottern till Ålänningen och Lorelei 
Lindberg i huset i ”den dyigare delen av skogen”, en misslyckad sex-
tiotalsutopi som kan leda tankarna till Underbara kvinnor vid vatten. 
Doris räddas från en fruktansvärd barndom av misshandel och misär 
borta i Träsket med Träskmamman – Fagerholm betecknar ofta sina 
gestalter på ett sätt som skapar distans till dem. Tillsammans upp-
täcker de vänskapen och varandra, och återskapar i sina lekar den 
amerikanska flickans öde, vilket blir en fingervisning om deras egen 
framtid. Också Glitterscenen kretsar kring två unga kvinnor som med 
större eller mindre framgång kämpar för att lämna sitt förflutna. 
Kring dessa två par i dubbelromanen rör sig ett myller av människor 
med sina egna livshistorier som relaterar till dem mer eller mindre 
närgånget. Det som framför allt håller samman denna nästan 900 
sidor långa och spretiga berättelse om kvinnors utveckling, dödens 
allestädesnärvaro och tidens framfart är Fagerholms sätt att berätta. 
Repetitionens, variationens och igenkännandets suggestion är dess 
centrala verkningsmedel. Undertiteln och flickan hon går i dansen med 
röda gullband är ett citat ur en folkvisa, och romanerna delar folk-
visans och -sagans inriktning på det arketypiskas och mönstergillas 
upprepning. Till det märkliga hör att trots att Fagerholm flitigt nytt-
jar distansskapande medel när hon berättar sin historia kommer ge-
stalterna sällsamt nära läsaren. Av Divas förförande ironiska språk 
finns inget kvar. Idiomet är nu mörkt, ödesdigert, men inte mindre 
suggestivt för det.
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deT Trånga språkrUmmeTs dilemma
En lovande ung prosaist är Emma Juslin. I tre korta romaner, På bar-
rikader av glas (2006), Frida och Frida (2007) och Ensamma tillsammans 
(2009) skildrar hon unga kvinnor på väg in i vuxenlivet med fokus på 
kvinnlig gemenskap och på de destruktiva drag de har att kämpa med 
både inom och utom sig. Vad som gör henne intressant trots det re-
lativt konventionella stoffet är dels skickligheten som berättare, där 
identifikation och distans, känsla och ironi vägs mot varandra, dels 
det rika och behärskade språket. Där många, speciellt unga, finlands-
svenskar idag har uppenbara svårigheter att behärska sitt moders- 
mål i en allt mer trängd språkmiljö gör Juslin sin finlandssvenska till 
ett drivet utrycksmedel, utan att förirra sig in på privatspråkets do-
mäner.

De senaste decenniernas finlandssvenska prosaister uppvisar som 
synes stor påhittighet när det gäller att kringå det trånga språkrum-
mets dilemma. Det kan visa sig i att små, enspråkiga spelplatser ut-
vidgas genom historiskt måleri, myter och skrönor. Också det fan-
tastiska kan användas för att spränga den psykologiska realismens 
konventioner. Själva tvåspråkighetens närhet till ett annat språk kan 
användas för att skapa mångstämmighet i berättandet, liksom andra 
perspektiv – till exempel filosofins eller antropologins. Konsterna 
för att skapa effekten av stor eller åtminstone illusoriskt tät roman i 
ett litet rum är alltså många.

Prosa: Bred ePik och nyanserad novellkonst
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Poet och professor.  
Lars Huldén, här 
porträtterad av  
Richard Ahlqvist,  
har kombinerat en 
gärning som nyskapande 
och mångkunnig diktare 
med forskarens intresse 
för äldre kollegor  
som C.M. Bellman och  
J.L. Runeberg.
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Poesin: konFrontationen  
med modernismen och  
vad som Följde

under perioden från sjuttiotalets mitt till idag uppvisar 
poesin ett brett stilspektrum. Dels uppnår många efterkrigs- 

debutanter nu sin största konstnärliga potential. Sådana är Bo Carpelan, 
Peter Sandelin, Gösta Ågren, Lars Huldén, Claes Andersson och Tua 
Forsström. Dels debuterar på sjuttiotalet poeter som Thomas Wulff, 
Martin Enckell och Bodil Lindfors, vilkas dikt delvis står i opposi- 
tion mot sextiotalsestetiken. Den språkmaterialistiska poesin före-
träddes tidigt av Tomas Mikael Bäck, från åttiotalet fick han me-
ningsfränder som Agneta Enckell, Henrika Ringbom, Eva-Stina 
Byggmästar, Peter Mickwitz och Ralf Andtbacka. Bland de yngsta 
lyrikerna kan nämnas Catharina Gripenberg, Heidi von Wright och 
Matilda Södergran.

För den direkta konfrontationen både med FBT-gruppen och 
med den samtida vänstern stod unga författare som Thomas Wulff, 
Joakim Groth och Martin Enckell, alla knutna till Fågel Fenix. Av dem 
har Wulff och Groth, efter att ha inlett författarbanan som poeter, 
småningom övergått till att skriva prosa och dramatik. På ett prin-
cipiellt plan innebar deras opposition mot föregångarna att de häv-
dade rätten att utgå från den enskilda individens världsbild också 
när den stod i konflikt med de politiska dogmerna. I sin syn på den 
poetiska praktiken talade de, speciellt Wulff, för splittrade former 
som skulle problematisera verklighetsuppfattningen och realismen, 
och anknöt härigenom till tidigare skeden i modernismens historia, 
särskilt surrealismen. Exempel på detta är de långa och vindlande 
dikterna, där läsaren ofta kan välja mellan olika lässtråk, i Wulffs 
samlingar Hjärtats stråtrövare med undertiteln Pusselpoesi 1973–1975 
(1976) och Snapshots/ Mumlade mytologier (1980), som även innehål-
ler prosadikter med självskapade mytologiska motiv.
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Individualismen uteslöt inte samhällsengagemang, även om det 
inte kläddes i politiska termer. Till exempel i Martin Enckells dikt-
samlingar (Ingen & den knottriga damen) (1978) och Sortie (1979) finns 
en traditionell konstnärsromantik kombinerad med solidarisk iden-
tifikation med förlorare och utslagna i ett kyligt och ogästvänligt 
Helsingfors. Martin Enckells sjuttiotalspoesi är präglad av att grup-
pen kring Fågel Fenix gärna uppträdde och läste sina dikter högt. 
Enckells långa dikter är musikaliska och rytmiskt mycket suggestiva. 
Senare har både idiom och tematik förändrats, det förra har blivit 
knappare, den senare präglats av Enckells många och långa resor 
och hans intresse för orientalisk mystik t.ex. i Gud All-En (1989) och 
Kali (1993). Dystopisk rese- och kärleksdikt präglar återkomsten till 
poesin med under ett ramsvart hjärta (2009).

Utan någon kontakt med kretsen kring Fågel Fenix, men driven 
av en liknande vantrivsel i världen diktade den tidigt döde Ekenäs-
poeten Larry Silván. Hans långa och mässande, tidvis mycket in-
tensiva dikter — postumt utgivna 1977 — är ohöljt egocentris-
ka, men uttrycker just därför en generations avsky för det kapita-
listiska samhällets alienering och förtingligande av människan, till-
sammans med den i alla sammanhang utanförståendes existentiella 
ensamhet. Även Bodil Lindfors tidiga diktsamlingar, t.ex. debuten 
Trädgård i förvandling (1976) och Om glädjens alkemi (1979), drivs av 
en språklig sensualism och en stark närhet till omvärlden, både den 
intima och den globala, som kan leda tankarna till den tidige Martin 
Enckell. Hennes melodiösa poesi sträcker sig från ömma och iro-
niska bilder ur livet i parförhållandet till intensivt upplevda scener 
ur storstadsslummen i New York nätter och dagar (1982). I Den förne-
kade bilden (1986) krackelerar harmonin och samtidigt blir Lindfors 
poesi knappare, välljudet avtar tillsammans med den språkliga tät-
heten, och i sina nittiotalssamlingar strävar hon efter att finna ett 
nytt idiom. En ny behärskning vinns i ett slott av snö (2006) där spän-
ningen mellan distraktion och livsintensitet är ett bärande tema, och 
även upphörandet och döden är starkt närvarande.

i eTT FöränderligT eUropa 1975–2012



307

claes andersson och lars hUldén
Claes Andersson undvek den hårda politisering som en del av hans 
generationskamrater valde, även om han som recensent ofta kritise-
rade till exempel det han såg som Fågel Fenix-gruppens samhälleli-
ga naivitet. Anderssons egen poesi förändrades så småningom under 
sjuttiotalet. Omvärlden försvann inte ur den, däremot de markera-
de och nyskapande brotten mot diktens sed. En boktitel som Trä-
dens sånger (1979) visade att anatemat över naturdikten var hävt. An-
derssons vers blev mer konventionellt poetisk, elegisk och inriktad 
på klangliga effekter. Jaget, familjen och minnet av barndomen fick 
en allt större roll. Stridsberedskapen, liksom tron på att dikten kan 
förändra världen minskade, melankolin över livets oförbätterlighet 
tilltog. Dikten är inte längre, som den på sextiotalet skulle vara, ett 
verktyg för författaren. I följande dikt ur Under (1984) är förhållan-
det snarare det motsatta:

Jag skriver ur min skymda del
Jag skriver min inre hud till blod, jag skriver
mitt fasttejpade ansikte, katedralerna
i mina fingertoppar Och någon
icke synlig vandrar genom mig, ut och in
genom de dunkla valven där doften av barndom
hänger kvar i silvernäten där spindlarna bor, de

Poesin: konFrontationen med modernismen och vad som Följde

Förutom lyrik har 
Claes Andersson 
också gett ut 
prosaböcker och 
skrivit ett tjugotal 
skådespel och 
hörspel. Musiken 
spelar en viktig 
roll i hans poesi 
och han är 
även känd som 
jazzpianist.
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skygga spindelungarna som älskar mig, som 
älskar mitt lakritsfärgade blod och min
barnsötma som de äter
De håller skola
De skriver mig De skriver min inre hud
De fyller den med spindlars tecken, med bokstäver
och kors, med ord och med bett och med hål
genom vilka någon som vill kan betrakta
den fasttejpade barndomens försummelser
genom den perforerade himlen

Genom en lång följd av diktsamlingar har Andersson under de se-
naste tjugo åren utvecklats till en sant folkkär diktare. Oförtröttligt 
reflekterar han över existentiellt grundläggande frågor som sin upp-
växt, förhållandet till de närmaste, kärleken, sin självuppfattning, 
ansvaret för nästan och konstens, musikens och naturens roll i livet. 
Mörkrets klarhet (2010) ingår i en lång rad av diktsamlingar som vitt-
nat om en språklig behärskning som får också de mest komplicerade 
frågor att framstå inte som enkla, men som tillgängliga för begrun-
dan.

Lars Huldén har fortsatt att granska och exploatera olika slag av 
lyriska uttryck, pendlade mellan det personliga berättandet och lit-
teraturens olika institutionella traditioner och funktioner. År 2008 
utgav han den magistrala samlingen av Akademiska dikter och visor med 
tillfällesdikt från fem decennier. 1987 utkom en samling Resedikter, 
senare har han återvänt till genren. Ett exempel på Huldéns intresse 
för rolldiktning är Kajaneborg 1638 (2010) som består av monologer 
lagda i munnen på skalden Lars Wivallius och historikern Johannes 
Messenius, bägge internerade på den fästning som nämns i titeln. 
Samtidigt inkarnerar dessa två sidor av bokens författare, diktaren 
och vetenskapsmannen. Men Huldén har även fortsatt att skriva per-
sonligt intim lyrik. Så till exempel i Återkommen från Atlanta (2005), 
där de korta dikterna trots sin anspråkslösa yttre form utgör en sam-
manfattning av och begrundan över mycket av det som genom åren 
varit centralt i Lars Huldéns livshållning.
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kUrT högnäs: dikT på vers och prosa
Kurt Högnäs är den enda finlandssvenska lyriker som ägnat en cen-
tral del av sitt författarskap åt prosadikten. Han inledde efter tre ly-
riska samlingar sitt prosadiktande med de dagboksartade reseskis-
serna i Italiensk svit (1979). Därefter följde tre rent prosalyriska sam-
lingar 1981–1985, som omspänner en god del av det som formen 
har brukat användas för: ironi, satir, svartsynt kulturkommentar 
men också genomlysta naturbilder. De sistnämnda inordnar sig väl 
i finlandssvensk naturdiktstradition. Landskapet är ett själstillstånd 
men satsens prosaiska form gör att dikten inte yppar vems själen 
är. Uddigast, i ordkarga fall skarpslipad, är Högnäs som ekolog: 
”Mycket kort, men inträngande, är vägen till den döda skogen. Den 
som ligger i människans natur.” (Nattens lökar, 1985). Senare har 
Högnäs återgått till att skriva centrallyrik på vers till exempel i Och 
havet lyste (2008), men också brukat prosadikten i kritikframgången 
De bronsblå solarna (2011).

TUa ForssTröms synTeser
Tua Forsström opponerade sig inte mot FBT-generationens poetik. 
Tvärtom kan man säga att hon anslöt sig till den, men på ett sådant 
sätt att hon småningom kom att skapa en helt personlig stil som 
förenar den traditionella modernistiska centrallyrikens strävan efter 
välljud och förtätning med sextiotalspoetikens krav på samhällsen-
gagemang och ifrågasättande av den distanserade, estetiserande poe-
thållningen. Forsströms dikt kan ses som en syntes av den Eliot- 
Enckellska resonerande långdikten och den finske poeten Pentti  
Saarikoskis och Claes Anderssons collageteknik. Sin förkärlek för 
att blanda konkret och abstrakt, liksom sin medvetna användning 
av överklivningen för att bygga upp spänning i sin poesi har hon 
gemensam med Göran Sonnevi, ett av de viktigaste namnen i den 
rikssvenska, politiskt engagerade sextiotalspoesin. Forsström debu-
terade 1972, men sitt genombrott fick hon med Tallört (1979), där 
hon använder Platons grottliknelse som en bild för modernt, inau-
tentiskt förortsliv. Hon har färdigutvecklat sin starkt rytmiska och  
musikaliska vers, där en ibland nästan metrisk regelbundenhet ba-
lanserar mot lyhördhet för talspråket:

Poesin: konFrontationen med modernismen och vad som Följde
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Tungt stävar höghuset genom februarinatten
Jag känner nästan alla som bor där, och
deras barn Tveksamt
lever vi här i halvdunklet,
dagarna går. Invid börjar öppna havet
Vi angår ändå varandra. Jag läser i tidningen
att det råder läkarbristöverskott i Sverige
och att små barn lider av trångboddhet
Ja, reducerade till våra redskaps
redskap, våra liv som tallört och kallbrand
”Mänskor som havererat är särskilt känsliga för kyla”
Men vi var inte dödfödda! inte än! och nu
vrider natten de sovande kring sin blinda axel av
glömska och gåtfulla återseenden
Vad jag älskade dig. Med en åsnas sorgsna

310
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Tua Forsströms 
poesi förenar på 
ett sångbart språk 
existentiell dramatik 
med skarpsynt 
iakttagelse 
av vardagens 
egenheter.
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ihärdighet, som en löjlig turist som har glömt
sin destination, lövet som darrar obeslutsamt
till marken, icke tillfrågat
Det var ändå alltid någonting annat. Det var
inte den blåa färgen Höghuset
driver nu i den flimrande natten,
jag känner nästan alla som bor där
Saknaden tyder på att vi lever. Men om dagarna
drar vi barnen på röda pulkor genom den yrande snön!

En förnyelse sker i Snöleopard (1987) där Forsström vidgar sitt re-
gister till att omfatta också roll- och kortdikter. Nu går hon även 
i utförlig dialog med andra diktare, här främst Rainer Maria Rilke 
och Werner Aspenström, som förekommer i motton, allusioner och 
citat. Svårigheten att uppnå en autentisk livskänsla beror inte längre 
endast på de yttre livsomständigheterna, utan finns inskriven i sättet 
att uppleva världen – i motsättningen mellan det faktiska livets be-
gränsade villkor och den föreställning om något annat som männis-
kan bär på: ”Ja, det är en sömn som skall sovas, / men först vill man 
odla potatis / och anmäla sig för en utfärd. / Det tar tid att lära sig 
boogie, / tro mig Sir, det tar tid. / Nu blåser det upp från väster / 
man måste kunna rekonstruera allt, / det som aldrig hände.” 

Forsströms diktade värld blir så småningom abstraktare. Dikt-
samlingarna Parkerna (1992) och Efter att ha tillbringat en natt bland 
hästar (1997) är försök att orientera sig i tidens flöde och i dikten 
skapa ett nu som liknar minnesbilden. Även om dessa är tillfälliga 
och utsatta blir de den fästpunkt förutan vilken man inte kan tala 
om mänsklig identitet. Diktandet är för henne både en praktik och 
en metafor för livet överhuvudtaget. Sånger (2006) är en samling 
kortdikter där Forsström ytterligare förtätat de motsättningar som 
driver hennes poesi.

vardagligheT
Under sjuttiotalet fick också några poeter som varit verksamma 
länge sina genombrott. Viktigast bland dessa var Gösta Ågren, men 
även Ulla Olin och Inga-Britt Wik kommer in i nya skeden av sina 
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författarskap. Utmärkande för de två sistnämnda, liksom för många 
av sjuttio- och åttiotalets debutanter är att de skriver en oftast 
ganska enkelt uppbyggd poesi, fokuserad på kärlek och samlevnad, 
vardagsiakttagelse och analys av diktjagets känslor. Det är en öppen 
dikt med plats för läsarens egna erfarenheter; avigsidan är att den 
språkliga intensiteten ibland blir låg. Claes Andersson och Tua Fors-
ström blir så småningom allt viktigare som förebilder för många av 
dem som debuterar kring 1980.

Ulla Olin är den som tydligast lever upp till Rabbe Enckells ob-
jektiva poetiska ideal. Hennes motivkrets kan i sin vardagsnärhet 
påminna om Solveig von Schoultz, men Olin har ett särskilt öga 
för tingens gåtfulla egenliv. Också i mycket personliga böcker som 
Eftervärme (1990), där temat är sorgen efter makens död, behåller 
Olin en stram och välbalanserad kontroll över språket. Olins dikter 
har många gånger tillkommit i växelverkan med bildkonsten, och 
hennes dikt beskriver ofta konstverk. ”Embarkering” ur Närmare dikt, 
till dig (1993) sätter uttrycksfullt en målning av Ragnar Sandberg i 
rörelse:

Lasta in hennes armar och ansikte, brunbrända
liksom de stabbiga benen!
Kroppen är oåtkomlig i en klänning lika
flytande vit som luften, låt den vara!
För nu går båten
Barnen sitter på plats, en håller presenten
ombunden med vitt sidenband
Mammas moster i mörkblommig klänning
har fattat posto på aktertoften
Solen går i moln, då är det bråttom
innan regnet kommer

In med armar, ansikte och benen!

Inga-Britt Wiks poesi kombinerar ett tidstypiskt samhällsengagemang 
och skirt eftertänksam naturlyrik. Hon låter gärna undanskym-
da människor komma till tals, t.ex. vårdare och vårdbehövande i 
Mänskliga människor (1977) eller invandrare i Sånger för sena älskande 

i eTT FöränderligT eUropa 1975–2012



313

(1978). Senare har hon uttryckt miljöengagemang och ett växande 
kvinnomedvetande i sin poesi. Det intensivaste uttrycket finns dock 
i den central- och naturlyrik som dominerar hennes åttio- och nit-
tiotalsböcker.

gösTa ågrens nU
Den store solitären inom efterkrigspoesin är österbottningen Gösta 
Ågren. Han debuterade redan 1955 med Kraft och tanke, och skrev 
på femtiotalet omfångsrik kommunistisk dikt inspirerad av Pablo 
Neruda. Småningom stramades hans poesi åt, och det resoneran-
de draget i den kom till uttryck i aforismer och aforistiskt förtä-
tade dikter. Sitt genombrott fick Gösta Ågren under sjuttiotalet 
med samlingar som Var inte rädd (1976) och Molnsommar (1978). När 
de öppet politiska utsagorna i hans poesi minskade, ökade i stället 
dess roll som existentiellt verktyg som författaren använder för att 
arbeta fram en praktiskt brukbar livsfilosofi. Ett dominerande tema 
i Ågrens sjuttiotalspoesi är döden och sökandet efter ett möjligt för-
hållningssätt till den. 

Det finns en grundläggande idémässig konflikt i Ågrens univer-
sum. Å ena sidan är han materialist i filosofisk mening, å andra sidan 
värderas människolivet påfallande lågt i hans diktning. Denna konflikt 
kan spåras till mötet mellan marxismen och den österbottniska väck-
elsekristendom som var viktig för Ågren i hans barndom. Karakteris-
tiska drag i Ågrens lyriska stil är förkärleken för paradoxer och den 
utförliga och åskådliga metaforiken. I paradoxen förenas två skenbart 
oförenliga utsagor: ”Nu är han död. Endast hans liv finns kvar.” (Var 
inte rädd). För Ågren är paradoxen en väg ur den konflikt som upp-
står då diktens strävan efter tydlighet och argumentation kombineras 
med en vilja att tala om det som ligger utanför begreppens värld. Pa-
radoxen innebär en möjlighet att med begreppens hjälp höja sig över 
begreppen och suggerera fram något annat: ”Det finns ingen / tröst. 
Därför / behöver du den inte.” (Jär, 1988). Därför spelar den också 
sin största roll under den tid då Ågrens viktigaste tematik är reflexio-
nen över döden. En höjdpunkt på sin diktarbana uppnår Ågren med 
Jär-trilogin: Jär, dialektalt för ”Här”, Städren, ”Städerna” (1990) och 
Hid, ”Hit” (1992). Här förflyttas fokus från döden till livet och Ågren 
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bygger upp en värld med utgångspunkt både i sin egen kon-
kreta biografi och i diktens tid och rum. Den första delen 
tilldrar sig i både ett mytiskt förflutet och i en kulturhisto-
riskt påtaglig österbottnisk gårdag. Men boktitelns ”här” är 
också det här och nu som är diktens egen tid och därmed 
uttrycker alla platser och alla tider. Ingenting får sin bety-
delse av något utanför sig själv; detta gäller även människo-
livet: ”Han söker i sitt liv, / men finner bara / sitt liv. Allt, 
som används / blir ett föremål, också / ett liv.” Efter att 
Ågren i Jär har tecknat ett fundament för sitt diktjag skild-
rar han i Städren dess individuella biografi. Spänningen i 
dikterna uppstår i skärningen mellan deras deterministiska 
syn på livet och jagets oförmåga att acceptera de begräns-
ningar som gäller livet, som upplevs som en motbjudande, 
våldsam kamp. Vägen ur denna konflikt blir skrivandet, ”en 
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handling, som väntat / som en orörlig klippa. Han kom / inte förbi. 
Nu måste han / dikta.” I Hid reflekterar Ågren i långa, metapoetiskt 
resonerande dikter, som kan påminna om T.S. Eliots kvartetter, över 
diktandet och den process han gestaltat i trilogins föregående delar. 
Central i hela Ågrens författarskap är idén om dikten som upphävd 
tid, som den koncentrerade punkt där minnet förenas med framti-
den och metafysiken med vardagen. Som i följande dikt ur Jär, be-
titlad ”Far, döende”:

Barndomen är inte en del
av livet; den är ett djup
under allt, som sedan sker.
Det livsverk, som inte blir av,
har alltid stått färdigt, en
halvtimmes lek. De första
orden skyddar oss ännu; skogen
är skog, bergen står stilla. En
dag tröttnar vi så, att vi för-
lorar den grymhet, som krävs
för att leva. Den dagen
viskade min far: ”Jag minns
Åbacken.” Han var inne
i lekens mäktiga rit
igen. Han lekte,
att han dog.

Efter Hid har Ågren fortsatt att arbeta i sin kärvt aforistiska fil. 
Hans tankediktning går ofta i dialog med andra skribenter, det kan 
vara en poetisk mentor som R.S. Thomas, Nostradamus profetior 
(Bortom Nostradamus, 2000) eller filosofer som Martin Heidegger 
och Ludwig Wittgenstein (Här i orkanens blinda öga, 2006).
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äldre mäsTare
Bo Carpelan var oförtröttligt skapande ända fram till sin död 2011. 
Han övergav aldrig sina modernistiska rötter och sin lust att knyta an 
till traditionen, men inom denna tradition prövade han ständigt nya 
sätt att dikta. Den lyriska lakonism som präglade hans första mogna 
diktsamlingar lever kvar i böcker som I det sedda (1995) och Ögon-
blickets tusen årstider (2001). Marginalia till grekisk och romersk diktning 
(1984) och Gramina (2010) består av korta, lyriska kommentarer 
till den klassiska poesin. Staden (2006) innehåller Helsingforsdikter 
till fotografier av Pentti Sammallahti. År som löv (1989) är skriven i 
en längre, mera berättande stil och i Namnet på tavlan Klee målan-
de (1999) tar han upp prosadikten. Gemensamt för alla Carpelans 
böcker är en upptagenhet av tiden och av rummet som bärare av tid. 
Hans dikter är ofta porträtt eller landskapsbilder, där frågor om 
identitet och igenkännande, tidens förändring och tingens eventuella 
oföränderlighet står i centrum, som i ”Augusti” ur Dagen vänder (1983):

Där fanns viken men den var tom.
Inte ens skuggan av båten kvar.
Alla somrar – och stigen de vandrat:
nedböjt gräset som om någon nyss
gått där de gick. Annars ingenting.
Bara som hade ett ljussken bland stammarna
påmint dem om en kväll i augusti
när de satt tysta och inte hörde
att jag kom.
De satt tätt tillsammans.
Och kanske mindes de sina gamla
så som jag minns dem nu.
Inte ens skuggan av båten kvar.

Även Solveig von Schoultz var aktiv under dessa decennier. Ofta 
anekdotiska kortdikter där anspråkslösa och vardagliga motiv kom-
bineras med en starkt understruken livsfilosofisk symbolik, präg-
lar böcker som Ett sätt att räkna tiden (1989) och Samtal med en fjäril 
(1994).
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Efter samlingarna av kortdikter i början av 1970-talet har Peter 
Sandelins författarskap tudelats: dels böcker där stilen är mångord-
igare, mera disparat och allomfattande, med en markerad motvilja 
mot det avslutande sista ordet, dels ordknappa diktsamlingar. Prosa- 
diktsamlingen Vägen upphör men jag fortsätter (1982) och den lyriska 
romanen Vedhuggaren i natten (1995) är goda exempel på den först-
nämnda stilen, dikterna t.ex. i Existens (1989) och Tystnader, ljud 
(1998) på den senare. Naturdikterna, ofta med en existentiell ton, 
har fortsättningsvis varit av central betydelse men de kompletteras 
bland annat av reflexioner över bildkonsten som uttrycksmedel och 
av absurdistiska dikter.

Tomas mikael bäcks Förvandlingar
Tomas Mikael Bäck anknöt i sin debut Andhämtning (1972) medve-
tet till den modernistiska traditionen från tjugotalet. Senare har han 
lämnat efterbildandet, dock är han den av sin generations poeter 
som mest konsekvent har hållit fast vid en avantgardistisk poetik. 
Hans dikter riktar fokus mot språket och visar på det främmande i 
välbekanta uttryckssätt. Samtidigt som Bäck i början av sitt förfat-
tarskap prövade sig fram i olika riktningar – under åren 1977–1982 
gav han ut tre samlingar som närmast innehöll politisk dikt – höll 
han fast vid vissa tematiska figurer. En var uppslukningens tema-
tik: lika väl som individen kan uppslukas i den politiska kampen kan 
poeten få se sitt språk uppslukas av olika poetiska konventioner. Men 
uppslukningen är inte bara en risk utan också en möjlighet. Få av 
det senaste decenniets poeter har lika entusiastiskt som Bäck beja-
kat idén om subjektets upplösning och språkets egenliv. Under åttio- 
och nittiotalet, från och med diktsamlingen Regnljus och snö (1984), 
fragmentariserades hans språk och det mimetiska draget i dikterna 
minskade i betydelse. I stället styrs de av språket självt, av rytmen 
och musikaliteten lika väl som av ordlikheter och vitsar.

Som aforistiker bygger Bäck på Gunnar Björlings dadaistiska 
Quosegoproduktion. I långa kedjor av flertydiga och ofta mycket 
korthuggna utsagor diskuterar han språkets roll för vår förståelse av 
världen, hur läsning och skrivande går till, vad som kan avses med 
kommunikation. Från mitten av 1990-talet kombineras Bäcks förmå-
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ga till språklig förtätning och upp-
finningsrikedom ofta med ett berät-
tande grepp. Som en dikttitel som  
Memoarer och annan dikt (1997) berät-
tar är motiven ofta självbiografiska: 
föräldrarna, uppväxten i Österbot-
ten, vänner och tillfälliga bekantska-
per letar sig in i dikten. Stora hän-
delser undviker han: minnesbilderna 
växer ofta ur små iakttagelser eller 
detaljer som överskrider sin obetyd-
lighet och ges existentiell förtätning. 
Ett annat återkommande motiv är 
musiken, ett språk som på ett ode-
finierbart sätt förmår ge uttryck för 
alla mänsklighetens aspekter. En he-
dersbetygelse till den livslånge följe-
slagaren Robert Schumann finns i en 
boktitel som Fantasi C-dur (2010).

språkmaTerialisTer och lyriska beräTTare
Med tidskriften KLO gjorde en ny generation sitt intåg på den litte-
rära arenan. Om författarna kring Fågel Fenix hade visat ett intresse 
för fjärran länder och ovanliga genrer kom Kjell Westö, Merja-Riitta 
Stenroos, Monika Fagerholm och Henrika Ringbom att ägna sig åt 
engagerad samtidsskildring. Både i KLO och i Kjell Westös poesi, tre 
diktsamlingar under åren 1986–1989 (den senaste, Avig-Bön, under 
pseudonymen Anders Hed), finns ett klart avläsbart samhällsenga-
gemang. Det syns som en reaktion mot konsumismen och mate-
rialismen under det finländska åttiotalets högkonjunktur och mot 
den postmoderna livshållning som förespråkar individuell behovs-
tillfredsställelse och omöjligförklarar absoluta etiska värden. Westös 
dikter är gärna berättande, de porträtterar människor och ger de-
taljsäkra bilder från Helsingfors, samtidigt som de föregriper hans 
prosa genom att ta upp frågor om svek och lojalitet.

Mer lik den unga poesi som dominerade i andra nordiska länder 
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vid denna tid var den som skrevs av Agneta Enckell, Henri-
ka Ringbom och Eva-Stina Byggmästar. I likhet med Tomas 
Mikael Bäck, som förmodligen har betytt en del för dem 
som förebild, anknöt de till den avantgardistiska traditio-
nen från 1920-talet genom att utmana läsarnas förväntning-
ar på vad poesi är och hur språket fungerar. Agneta Enckell 
behandlar i diktsamlingarna rum; berättelser (1987) och Falla 
(Eurydike) (1991) förhållandet mellan att tala och att tiga, 
mellan manligt och kvinnligt språk, mellan ett sinnligt och 
intellektuellt förhållande till språket. Det originella – och 
samtidigt tidstypiska – med böckerna är Enckells sätt att 
göra poesi av dessa intellektuella frågeställningar. Hon har 
ett medryckande men också självproblematiserande språk 
som särskilt i Falla (Eurydike) ofta glider över i hypnotiska 
ramsor eller besvärjande variationer över starkt betydelse-
laddade nyckelord. Följande bok åter (1995) ser ut som en 
antites till sin föregångare: mot det suggestiva flödet står 
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ett till ytterlighet drivet lakoniskt avsmakande av språkljuden som 
kan föra tankarna till den sene Björling. Enckell har arbetat vidare i 
lakonismens tecken, till exempel i anteckningar [intill ett nordligt inn-
anhav] (2010), en lyrisk meditation kring en resa runt Östersjön, i 
nuet och det förflutna.

Eva-Stina Byggmästar har i sin trilogi För upp en svan (1992), Framåt 
i blått (1994) och Bo under ko (1997) det sinnliga förhållandet till språ-
ket och den metalitterära medvetenheten gemensam med Agneta 
Enckell. Hon försöker ofta förhindra ett linjärt avläsande av dikterna 
genom att göra boksidorna till grafiska konstverk. Byggmästars öst-
erbottniska hemmiljö aktualiseras både i språket och i hänvisningar-
na till yttervärlden. Med en humor som fritt ändrar tingens propor-
tioner kombinerar hon lekfull sagostämning med intensiv naturupp-
levelse. Talande boktitlar är Knoppar blommor blad och grenar (2005) 
och Älvdrottningen (2006).

Hos Peter Mickwitz blandas språkmaterialism med språkkritik, 
vilket antyds redan av de ordlekande boktitlarna. Mickwitz tidiga 
stil är suggestivt repetitiv och som boktiteln Som du i mig nej (1997) 
antyder är identitetsproblematik viktig för honom. I sin sjätte, hit-
tills mest betydande diktsamling Där bara diset återstår av paradiset 
(2008) kombinerar poeten genrer, låter sig föras av språket och skri-
ver parabler, absurda ramsor och politisk dikt. 

Ännu längre i associationens konst går Ralf Andtbacka – som de-
buterade 1994 med Öga för öga – i sin sjätte bok, Österbottnisk gotik 
(2008), som är en drygt sextiosidig fri variationskedja kring teman 
löst associerade med författarens hembygd. Bokens motto är ett 
slags poetik: 

Och det blir kväll.
Det blir en sådan kväll.
Man börjar tala för sig själv, glider
undan, försäger sig.
Man ljuger, upprepar sig, tystnar. [… ]
Ljudets rätt att stava ljudaren. 
Landskapsmålningens
rätt att måla över landskapsmålaren. […]
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Men hos Andtbacka finns också en systematiker med intresse för  
dokumentation av olika slag, en sida som kommer till uttryck i den 
samma år utgivna diktsamlingen Wunderkammer. Den uttrycks även i 
genrehybriden Magnetmemoarerna (2011), som samtidigt är en film-
historisk essä, en diktsamling, en språkmeditation och en berättelse 
om att bygga upp en kakelugn, parodiskt utformad med den veten-
skapliga rapporten som förebild. 

Fortfarande skrivs också dikter i mera direkt kontakt med den 
modernistiska traditionen och dess opponenter från 1960-talet – en 
poesi med betydligt starkare mimetiska drag än språkmaterialisternas. 
Exempel på det är elegiker som Mårten Westö, Torsten Pettersson och 
Kaj Hedman, en ironisk samtidskommentator som Katarina Gädd-
näs eller en reflexionsdiktare som Thomas Brunell. ”Fontänen (efter 
hundra år) / Jeux d’eau” är ur Brunells diktsamling Ravelska spår (2006) 
som kretsar kring den franske kompositörens verk, och mer allmänt, 
vad musiken gör med sin lyssnare. Den andra av tre strofer lyder:

Nya vindkast bryter oförmodat in.
Nya arpeggion, och fontänen hajar till.
Vattnet rent klingande,
klassiska vattenströmmar, strukturer:
ett svalt kittlande skratt, en glittrande tillit.

nya rösTer 
I sina två första diktsamlingar På diabilden är huvudet proppfullt av lycka 
(1999) och Ödemjuka belles lettres från en till en (2002) utgår Catha-
rina Gripenberg från minnen av en flickuppväxt i en småstad och av 
mer eller mindre originella människor i sin omgivning. Speciellt i den 
senare boken, som nyttjar olika slag av brevkonventioner, lyckas hon 
med humor och iakttagelseförmåga transformera sina motiv så att 
gränsen mellan absurt och vardagligt omärkligt löses upp. Inte fullt så 
kreativa är kommentarerna till litterära föregångare i diktsamlingen 
med den Edith Södergran-citerande titeln Ta min hand, det vore under-
ligt (2007).

Kvinnlighetens sociala konstruktion och dess begränsningar är ett 
centralt tema i Mathilda Södergrans poesi. Från den surrealistiska 
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och kroppsliga metaforiken i sina två första böcker, Hon drar ådrorna 
ur (2008) och Deliranten (2009) övergår hon i Maror (ett sätt åt dig) 
(2012) till ett stramare uttryck där några centrala språkliga figurer 
utvinns nya betydelser genom hela den omfångsrika boken. I sitt in-
tresse för kvinnans möjlighet att tala, och att bryta sig ur fixerade 
roller, återknyter hon till Agneta Enckells tidiga poesi. 

En av de personligaste och mest nyskapande poeter som fram-
trätt på länge är Heidi von Wright som debuterade år 2003 med Skör 
och spräcklig. Framför allt hennes tredje diktsamling dörren öppnar 
rummen (2008) visar en knapp och behärskad stil där poeten skapar 
en värld med olika slag av rumsliga relationer och spänningar mellan 
dem, och på vis tvingar fram ett nytt seende hos sina läsare.
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essä, självBiograFi,  
reseskildring – en tid av  
genrehyBrider

essän har under de senaste decennierna infiltrerat och infiltrerats 
av andra genrer. Den långa, akademiskt influerade klassiska es-

sätexten har blivit allt ovanligare. Istället har hybrider mellan essän 
och självbiografin eller reseskildringen uppstått. Till och med den 
mest klassiske av moderna finlandssvenska essäister, Mikael Enckell, 
har i sina senaste och kanske främsta böcker gett självsynen och de 
biografiska erfarenheterna en betydande plats. Merete Mazzarella 
har i sin omfångsrika produktion gjort reflexionen över sina egna 
biografiska erfarenheter till författarskapets själva grund. I Ulla-
Lena Lundbergs fall får de essäistiska resonemangen reseskildring-
ens form medan det självbiografiska skymtar fram i korta, ytterst 
laddade avsnitt. Ur äldre generationer fortsatte Johannes Salminen, 
Sven Willner och Jörn Donner att vara aktiva.

deT jUdiska arveT – mikael enckell
Mikael Enckell debuterade redan på sextiotalet. Film, Freud och 
Proust var centrala i Det dolda motivet (1962) och dessa ämnen har 
fortsatt att vara några av författarskapets grundpelare. Det psyko-
analytiska närmelsesättet har för Enckell, själv utövande psykoana-
lytiker, varit fundamentalt genom hela författarskapet. Enckell har 
också intresserat sig för romantikens konst, till exempel i Eko och 
återsken (1979) och Hölderlin (1975). Enckells mest omfattande stu-
dier är biografiska och behandlar finlandssvensk modernism: dels 
essäerna om Gunnar Björling, dels böckerna om den egna fadern, 
Rabbe Enckell. I dessa fall bidrar han också med nytt primärmate-
rial. I Under beständighetens stjärna (1986), – dess ljus lyse! (1991) och 
Öppningen i taket (1997) gestaltas Rabbe Enckells liv som klassisk 
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biografi och psykologisk thriller, med citat ur hans författarskap som 
indicier. Sonens lojalitet är stor, och i skildringen av faderns konflik-
ter – till och med av dennes skilsmässokris – tar han öppet parti. 
Särskilt i sin uttolkning av Rabbe Enckells estetiska idealism är han 
frän mot faderns forna meningsmotståndare. I Mikael Enckells tolk-
ning av arvet från fadern är skiljelinjen mellan konst och icke-konst 
absolut; icke-konsten kan yttra sig som brackighet eller vänster- 
populism, men är alltid entydigt destruktiv. Den autentiska konsten 
är en gåva, besläktad med en religiös erfarenhet, och kan som sådan 
inte analyseras. Ett konstnärskap är en helhet där Mikael Enckell 
inte gärna pekar ut höjder eller dalar; kritik av akademiskt slag, som 
mäter, väger och delar sönder denna helhet, är för honom inte bara 

missvisande utan i sista hand ond.
Ett allt viktigare motiv har för Mikael 

Enckell blivit den judiska kulturen fokuse-
rad i en rad böcker sedan I den frågandes själ? 
(1993). Ihärdigt har han lyft fram det judis-
ka arvet i vår kultur, fundamentalt också i 
ett land som Finland, där det är nästan osyn-
ligt på samhällets ytplan. Dess tragiskt ofrån-
komliga motbild, antisemitismen, är också 
ett frekvent motiv till exempel i Själen som 
vägrade krympa (2001). Enckells två senaste 
böcker, Om konsten att älska skriften (2009) 
och Perspektiv från andra sidan (2012) ter sig 

på många sätt som en sammanfattning av författarskapets centrala 
teman. Här kombinerar Enckell psykoanalysen och filosemitismen 
med minnet av sin egen problematiska uppväxt, präglad av över-
givenhet och utsatthet. Det psykoanalytiska närmelsesättet låter 
honom tackla frågor om skuld, ångest och förträngningar på ett di-
rektare sätt än en estetiskt inriktad analys. Enckell är inte rädd för 
det komplicerade, vare sig i tanke eller stil. Hans syntaktiskt inveck-
lade prosa tvingar fram en långsam läsning och är i sig motsatsen till 
alla förenklingar. Oförskräckt fortsätter Enckell att efter ett långt 
liv ställa de grundläggande existentiella frågorna: vem är jag?, hur 
blev jag den jag är?, varför älskade mina föräldrar mig inte mer än de 
gjorde?, varför finns ondskan i världen?
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Fascinerade av ondskan
Frågor om gott och ont är akut närvarande hos två annars väsensskilda 
essäister, Carl-Gustaf Lilius och  Yrsa Stenius. Stenius är socialdemo-
krat, rationalist, psykologiskt intresserad, Lilius högerliberal, profe-
tisk, närmast manikeisk i sin världsuppfattning.

I en novell av Irmelin Sandman Lilius från 1962 förekommer en 
person som är mer eller mindre besatt av internationella rapporter 
om de kinesiska övergreppen i Tibet. Också Sandman Lilius make, 
bildkonstnären Carl-Gustaf Lilius flaggar tidigt för Dalai Lama. 
Dennes exil och oliktänkande är en tydlig förebild för Lilius egen 
position under Kekkonen- och Koivistoeran. Liksom Harry Järv var 
Lilius en av få finländska debattörer som förmedlade fakta om dissi-
denter i det dåvarande Sovjetunionen, inklusive Baltikum. Berömd 
blev Lilius artikel om finländsk självcensur, publicerad i Amnestys 
tidskrift Index on Censorship 1975 (återgiven i Makt och mardröm, 1984). 
Lilius måttlösa intressen, från estetik till politik, syns redan i de 
blandlitterära stoftmolnen Burgundiska sviten (lyrik, 1966) och Metsy-
tiska boken (prosa, 1973). I debattantologin Konst eller samhälle (1970, 
red. Lilius) är han den envist antibyråkratiska försångaren. Hans vik-
tigaste texter förblir ändå de konkret förankrade mänskorättsuppsat-
serna i Makt och mardröm (1984) och ytterligare tre böcker. Offrens 
talan förs här mot terrorstater, med fakta och engagemang. Lilius 
glömmer inte heller mera närliggande uttryck för ”det ondskaste”, 
som en okänslig finländsk flyktingpolitik.

Yrsa Stenius är lika upptagen av det onda som Lilius, med den 
djupa skillnaden att varken ondska eller makt hos henne blir absolu-
ta storheter bortom gränsen för reflektion. Tvärtom präglas hennes 
författarskap av intensiva försök att förstå det onda inifrån den onda. 
Det gäller hennes krönikor från svenska rättssalar i samlingen Best 
in show (1995) och det gäller hennes två böcker om Albert Speer, 
Hitlers favoritminister. Titeln på den nyare Speerstudien, Mannen i 
mitt liv (1998), antyder ett viktigt förståelseredskap: den egna per-
sonen. Det har inte alltid varit så. I sina två första böcker träder Ste-
nius fram som intelligent nymarxistisk läsare och debattör. I väntan 
på vadå (1976) är en omfattande kritik av den samtida borgerlighe-
ten. I Jag älskar mig (1980) låter Stenius modetermen narcissism slå 
en bro mellan senkapitalismen och Albert Speer. I bägge fallen är 
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uppslaget spännande men språket riskabelt hermetiskt. I det avseen-
det framstår Makten och kvinnligheten från 1993 som en vändpunkt. 
Stenius söker igen breda samhällsmönster, men nu är bakgrunden 
en kris, utlöst av förluster och svek, som leder till att kontakt med 
personliga skikt upprättas på allvar. Detta gör Stenius andra Speer-
bok helt annorlunda än den första, trots att den till och med bygger 
på samma citat. Frågorna ställs nu hela tiden mot egna upplevelser: 
Kunde det ha varit jag?

Den serie anteckningar i dagboksform som författaren och den 
politiske journalisten Leif Salmén inledde med Finländsk bokföring 
(1983) har med tiden blivit en kassabok för nationell rannsakan. 
Salmén är journalist med humanistiska instinkter, eller omvänt; re-
geringsprogrammet må uppröra honom, kris blir det när han inte 
hittar T.S. Eliots Four Quartets i bokhyllan (Vintermonolog, 1987). 
Referenserna till klassiker har täckning i den egna stilen som är 
oskrymtad, ibland träffande. En insidesplats som stressad vakthund 
med mikrofon i maktens boningar kan bytas mot ensamhet i en 
spansk tvårummare (Duvorna på Plaza Real, 1990), men Salmén fort-
sätter att vara välinformerad och misantropisk – pessimist, och stolt 
över det. I Salméns böcker har Finland gått under många gånger 
om, som i Fjärde republiken (1994). Ändå ger hans bryska och inten-
siva intresse för dagspolitiken verklighetsförankring åt essägenren, 
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som annars lätt blir ett reservat för skönandar. I senare essäsamling-
ar som Palatset vid Bosporen (2005) och Ned från Akropolis (2008) rör 
sig Salmén fritt mellan politik och litteratur, dock alltid med bägges 
ekonomiska fundament i minnet. Geografiska gränser hindrar inte 
hans tanke även om han bibehåller en förkärlek för Medelhavsom-
rådet. Salméns essäer är kunskapstäta på ett sätt som gör honom till 
en folkbildare, men de är också alltid starkt personliga kommenta-
rer till den tid och det Västerland författaren lever i.

En verklighetsförankrad essäform är arbetsdagboken. I regissören 
Ralf Långbackas Bland annat om Brecht (1981) och Möten med Tjechov 
(1986) granskas pjästexterna så att säga professionellt, under repeti-
tion och påklädning. Här spelar närläsningen verkligen en roll. I sina 
memoarer, Att fånga ödets vindar (2009) och På jakt efter en konstnärlig 
teater (2011) skildrar Långbacka en viktig del av den finländska tea-
terhistoria där han varit en central aktör och utvecklar sin brechtska 
estetik. Mycket uppmärksammade, i synnerhet i Sverige, är Georg 
Henrik von Wrights essäer Humanismen som livshållning (1978), Ve-
tenskapen och förnuftet (1986) och Myten om framsteget (1993). Yrkesfi-
losofen von Wright riktar sig här till en s.k. bildad allmänhet i klara, 
bitvis personliga texter. Han är ingalunda originell när han ifrågasät-
ter t.ex. forskningens Faustkontrakt med katastrofen – inte minst 
den ekologiska. Men hans dubier får en speciell tyngd eftersom de 
uttrycks av en som befinner sig i hjärtat av vetenskapens värld

Jörn Donner har fortsatt sitt omfångsrika författarskap i gränslan-
det mellan sakprosa och självbiografi. Speciellt minnesvärd är den 
okonventionella biografin Diktonius. Ett liv (2007). Donner tecknar 
ett personligt porträtt av Elmer Diktonius och hans miljöer, men ger 
utrymme åt sig själv både i sin roll av ung kollega och beundrare av 
den gamle modernisten och som illusionslös samhällskommentator i 
nuet. Med undantag för feminism och ekologi spelar samtida tanke- 
strömningar, såsom nya filosofer eller postmodernism, en ytterst 
marginell roll i finlandssvensk essälitteratur. Få går i dialog med de 
berömda intellektuella som översattes i tidskriften ai-ai (1988–91) 
eller intervjuades av Tuva Korsström i boken Tidsresor (1997). 

De till korrespondenser förklädda essäböckerna var länge något 
av en finlandssvensk favoritgenre. Rockad (1986), Postfeminism (1991) 
och Leva skrivande (1998) innehåller sådana dialoger, ofta över gene-
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rationsgränser. Tungviktaren i genren är Johannes Salminens korre-
spondens med sin estniske antipod Jaan Kaplinski i Sjunger näkterga-
len än i Dorpat? (1990) och Vita nätter och svarta (2002). Vid sidan av 
den litterära kompetensen bidrar geografin och tidpunkterna – den 
stora europeiska omvälvningens år 1989 och dess följder ett drygt 
decennium senare – till att ge böckerna ett klart fokus. Under 2000-
talet har korrespondenserna ersatts av temaantologier, en trend de 
finlandssvenska förlagen satsat starkt på. Författare, journalister, 
akademiker eller annars skrivkunniga personer har engagerats för 
denna typ av böcker. En finländsk pionjär var Rapport från planet 
Mamma (2004) om mödraskap, senare har följt artikelsamlingar om 
bland annat faderskap, klass, språk, att vara exilösterbottning, att ha 
tråkigt, med mera där texterna sträcker sig från lättsamma kåserier 
till mer djupborrande analyser.

Reflexion över litteraturen och det egna författarskapets förut-
sättningar är en röd tråd i essäsamlingar som Gösta Ågrens Detta liv 
(2001), Bodil Lindfors Att drömma i Finland (2001) och Peter Mick-
witz Förlorat (2010). Där Ågren ofta förhåller sig självbiografiskt och 
historiskt finner Lindfors ett perspektiv mot psykologin, ett område 
där hon är yrkesverksam, medan Mickwitz, en av redaktörerna för 
ai-ai, intresserar sig för kontinental filosofi och speciellt Emanuel 
Levinas tankevärld.

Anna-Lisa Sahlström har länge arbetat på gränsen mellan doku-
mentation och personlig kommentar. Arbetarstaden (1975) och Fem 
goda år (1977) är litterära reportage, det senare från textilindustrin, 
och som sådana nästan unika i nyare finlandssvensk litteratur. Bland 
Sahlströms senare böcker finns En såg sig om – och vände (1995), ett 
slags dramadokumentär från inbördeskrigets tid där fiktionen växlar 
med den röda regeringens dokument från 1918.

mereTe maZZarella – liTTeraTUren i liveT
Intensiv trafik mellan text och liv kännetecknar litteraturforska-
ren Merete Mazzarellas verk. Hos henne finns en tydlig vilja att 
ta litteraturen i praktiskt bruk: världen kan förstås genom böck-
erna. I två tidiga essäsamlingar spårar Mazzarella en kvinnlig res-
pektive manlig finlandssvensk romantradition. Titeln på den manli-
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ga boken, Det trånga rummet (1889), blev ett bevingat uttryck; lyft av 
sina erotiska associationer fick det ett självständigt liv som epitet för 
Svenskfinland. Som litteraturforskare med ett tilltal som appellerar 
till kolleger lika väl som nöjesläsare har Mazzarella senare återkom-
mit med bland annat Att skriva sin värld. Den finlandssvenska essätradi-
tionen (1993) och Fredrika Charlotta, född Tengström. En nationalskalds 
hustru (2007). Den senare behandlar Fredrika Runeberg som för-
utom hustru till Johan Ludvig var pionjär inom romangenren i Fin-
land. Som ”essäroman” betecknas Ingen saknad, ingen sorg (2009), ett 
intimt porträtt av författaren Zacharias Topelius, den siste av 1800-
talets nationella ”stormän”.

Samtal, långsamhetens kultur och behovet att gestalta sitt liv som 
en berättelse är andra nyckelord i Mazzarellas omfångsrika produk-
tion. Essän ingår hos henne, liksom hos Yrsa Stenius, i en bred skala 
av format: vid sidan av bokkonceptet är bägge hemmastadda i tid-
ningskrönikans och kåseriets snabbare tempo. Men där Stenius fas-
cineras av det extrema våldet, har få finlandssvenska skribenter lika 
medvetet som Mazzarella diskuterat vardagens etik. Materialet kan 
vara intrigen i en roman, en tidningsnyhet eller ett tillfälligt avlyss-
nat samtal på spårvagnen. Absolut minne och blick för situation, 
nyans och tonfall ger Mazzarellas texter underhållningsvärde: kom-
mentaren är ofta kvick och insiktsfull. Rikedomen på uppslag och 
kombinationer luckrar upp allt tesbyggande, till och med när rubri-
ken är så tydlig som i Otrohetens lockelse (1997). Mazzarella har inte 
tvekat att göra det intimt personliga till motiv för sina essäistiskt 
självbiografiska böcker. Hon har skrivit om skilsmässa, åldrande, 
kärlek, familjerelationer. Hem från festen (1992) är ett äreminne över 
författarens mor, samtidigt en rak och intim journal över moderns 
sista sjukdomstid och död, och hur dessa omvälvningar inverkar på 
dottern. I När vi spelade Afrikas stjärna (2008) med undertiteln En 
bok om barnbarn granskar Mazzarella ett definitivt tabu i vår kultur, 
relationen till barnbarnen och svärdottern. Den starkt självutläm-
nande boken blir en berättelse både om att ha och inte ha barnbarn. 
Kombinationen av att barnbarnen är bosatta i USA, Mazzarella i Fin-
land, och att förhållandet till svärdottern är svårt gör kontakten med 
barnbarnen skör och svårbemästrad. Boken handlar lika mycket om 
kärlek som om frustration och otillfredsställd saknad. Till skillnad 
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från de övriga essäisterna som behandlats här är Mazzarellas verk ef-
terfrågade också utanför det akademiska kretsarna. Därmed vidgar 
hon det rum där samtalet om litteratur och etik pågår.

reseskildrare
De senaste decenniernas reseskildringar kan grovt sorteras i två 
grupper: de som skrivits av journalister och de som skrivits av för-
fattare. De förra rapporterar och bekantgör, de senare gestaltar. 
Eller för att citera Johan von Bonsdorffs formulering 1986 om jour-
nalistkollegan Bengt Packaléns bok om Kuba, Svarta tårar, röd jord: 
”Den här sortens böcker har mera internationellt orienterade sam-
hällen ’klarat av’ för femton–tjugo år sedan. Här behövs sådana 
böcker emellertid …” Den skönlitterära författaren eller essäisten 
behöver kanske inte fråga efter annat kunskapsintresse än sitt eget 
för att resan skall vara mödan värd. Den finlandssvenska ”klara av”-
reseskildringen, den som skall förklara världen för hemmasittar-
na, har levt ett stillsamt liv under de senaste decennierna. Packalén 
rapporterar från Irland i Belfast är bara ett annat Burundi (1989) och 
von Bonsdorff gav ut en bok om Färöarna, Atlantens cowboys (1997). 
Magnus Londen hinner i Till världens ände (1997) nästan upptäcka 
en ny värld – det postsovjetiska Sibirien sett för första gången med 
finlandssvenska tågluffarögon – men boken lever också i kraft av att 
resenären är påläst och har en förmåga att gestalta händelser, män-
niskor och landskap. Senare har han bland annat gett ut ett reportage 
om sällskapsresor, Charter (1999) och varit medskribent i en bok om 
St Petersburg (2003). Den postsovjetiska världen väcker även Anna-
Lena Lauréns intresse. De är inte kloka, de där ryssarna (2008) är ett 
entusiastiskt och intelligent försök att förstå sig på det nya Ryssland 
där även de unga generationerna får komma till tals. I bergen finns 
inga herrar. Om Kaukasien och dess folk (2009) är ett på en gång sakkun-
nigt och medryckande reportage om människor, politik och kultur i 
de tidigare sovjetrepublikerna.

Utöver den journalistiska reseskildringen finns främst tre förfat-
tare som berikat genren från skönlitterär utgångspunkt, Ulla-Lena 
Lundberg, Vivi-Ann Sjögren och Fredrik Lång. Hos Lundberg och 
Sjögren är det resenärens biografi, gestaltningen av ett liv, en förlust, 
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ett äktenskap eller en överlevnad som ingår i symbios med stoffet. 
”Man känner bättre, om man vet något”, summerar Lundberg i Sibi-
rien. Ett självporträtt med vingar (1993). För Lundbergs författarskap 
har detaljerad och initierad kunskap om yttervärlden – historisk, 
etnografisk, geografisk – alltid spelat en avgörande roll. De tidiga 
böckerna om Japan, USA, Kökar och Afrika bär, vare sig de kallas 
fiktion eller reseskildring, vittnesbörd om det här. I Sibirien. Ett själv-
porträtt med vingar flätas Sibiriens fågelliv oskiljaktigt samman med 
författarens biografi. Först ges initierade skildringar av rosenmåsar, 
fästingar och schamaner, ornitologer, evenker och jakuter. Slutligen 
serveras läsaren, när berättaren bordat Helsingforsexpressen i Moskva 
för hemfärd, den tveeggade motiveringen till hela företaget att be-
rätta en kärlekshistoria utan att beröra kärleken, att teckna ett själv-
porträtt av en älskande och försakande kvinna med vingar: ”Där ute 
finns det en kreativ värld som producerar syre och näring och un-
derhåller en artrik mångfald. Vi är alla delar i samma materie, och 
därför finns det i allt vi ser något som vi känner igen. När du ser ut 
genom fönstret ser du genom din otydliga spegelbild ut på allt det 
som du också är. Vi bär med oss en lång erfarenhet. De flesta av oss 
minns hur det är att ha vingar.”

I Jägarens leende. Resor i hällkonstens rymd (2010) är det hällristningar 
och klippmålningar i Afrika och Europa och kulturerna bakom dem, 
som är föremål för Lundbergs sakkunniga intresse. Men boken är 
också en essä om det konstnärliga skapandet och dess växlande vill-
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kor överhuvudtaget, och en epitaf över författarens syster och res-
kamrat. Därigenom kommer det biografiska igen in i bilden. Jägarens 
leende börjar med berättelsen om hur de två systrarna i barndomen 
övervinner sin fars död och hemmets splittring och tvingas intressera 
sig för den sönderslagna världen på nytt. Boken är, skriver författa-
ren, en berättelse om hur man ”kompenserar förluster med hjälp av 
intresse och vetgirighet”. Vetgirigheten är drivkraften även i Fred-
rik Långs reseessäer publicerade i Vägen, vandringen och livet (2001). 
I dessa filosofiska berättelser om fotvandringar på olika håll i Europa 
utgår Lång ofta från historiska händelser och idéer förknippade med 
platser: oraklets Delfi, Paul Cezannes Mt. Sainte Victoire eller den 
tysk-polska gränsen, platsen för den fallna järnridån, och reflekterar 
över förhållandet mellan verklighetsuppfattning, ekonomi och histo-
ria.

Vivi-Ann Sjögren börjar i Kocken, turisten, persikorna (1994) som 
matkåsör med utsökt förmåga att fånga det intimt materiellas poetik. 
Följande bok, Lycklig resa (1995), tar sats i maken Paco Serranos 
plötsliga död och rekapitulerar ett äktenskap där det gemensamma 
hemmet i hög grad ersatts av de gemensamma resorna, med maken 
som vägvisare i en värld av oförklarlig välvilja. Andalusiens grova salt 
(1996) handlar om spanska landskap och kök, och tankesprången 
mellan spis och parnass, bardisk och kustklippor genomförs med 
suverän likgiltighet för konventionella kategoriseringar av högt och 
lågt, subtilt och trivialt. De två böckerna kan läsas som de första de-
larna i en äktenskaps- eller utvecklingstrilogi, avslutad av Någonstans 
rasslar en persienn (1997); nu har välviljan och förtrollningen ersatts 
av en lika oförklarlig illvilja och ett litet änkehem på Sorgernas gata. 
Trilogins hjältinna, kosmopoliten och bohemen Vivi-Ann, är här en 
bister åldrande kvinna, i färd med att avvärja omvärldens diffusa an-
grepp på det anspråkslösaste av egna rum, trottoarstumpen framför 
ytterdörren. Men i Mexikansk dagbok (1998) lever bohemen och kos-
mopoliten upp igen för att erövra snabbköp, djungler och vänners 
kylskåp på en ny kontinent. Senare har Sjögren berättat sin tidiga 
historia i Kattens ansikte (2003), Lasses kiosk (2004) och Liten fru i litet 
hus (2005), en utvecklingsberättelse om hur det av en landsortsflicka 
ur små förhållanden småningom blir skådespelare, kosmopolit och 
författare.
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Barn- och ungdoms- 
litteraturen

samTidsromaner
Yvonne Hoffman representerar en ny generation finlandssvenska 
barnboksförfattare som uttryckligen har definierat sig själva som fin-
landssvenska, framför allt genom miljön och språket. Hon har senare 
fått efterföljare som Annika Luther, Henrika Andersson och Maria 
Turtschaninoff. Hoffmans Jag tycker inte om spindlar (1979) använ-
der sig av dagboksformen medan Det knackar på dörren (1985) är mer 
traditionell i berättarteknik. Hennes förtjänst ligger i den tydliga 
finlandssvenska koloriten: miljön, vardagsdetaljerna, språket. Detta 
känns ännu tydligare i en bok med handlingen förlagd till sekel- 
skiftet, Härliga tomater (1982), som också har en spännande berättar-
struktur med två berättarplan.

Ett annat friskt inslag är Marianne Backlén som har valt att skildra 
Finland genom en utanförståendes ögon i Donovan från Jamaica (1994).
Tyngdpunkten läggs inte enbart på svårigheterna i det som är an-
norlunda utan Backlén låter sin unge huvudperson uppleva det po-
sitiva i det främmande land som han besöker under ett år, samtidigt 
som hon inte väjer för svåra frågor som rasism och inte heller fast-
nar i lättköpt sentimentalitet. En mer problematiserande bild ger 
Annika Luther i Ivoria (2005), berättelsen om Alphonse, en pappers-
lös tonårig invandrare från Elfenbenskusten som blir kvar i Finland 
sedan hans familj våldsamt utvisats. Historien om hur tre finländska 
ungdomar försöker hjälpa honom i en starkt främlingsfientlig om-
givning är typisk för Luther på flera sätt. Hennes samtidsskildringar 
är djupt förankrade i en levande miljöskildring från ett Helsingfors 
hon känner som sin egen ficka, och hennes porträtt av sina tonåri-
ga protagonister är inkännande och observant. Deras idealism och 
opraktiskhet, vänskap, engagemang och plötsliga konflikter iakttas 
på ett humoristiskt men ändå solidariskt sätt. Ofta bottnar böcker-
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nas intriger i något samhällsproblem som naturligt förankras i ung-
domarnas liv. I Skogen som Gud glömde (2002) och Brev till världens 
ände (2008) är temat hur man skall förhålla sig till miljöförstöringen 
och konsumismen, och vilken rätt individen har att ta rätten i egna 
händer. Miljöproblematiken drivs längst i Luthers senaste och bästa 
ungdomsroman, De hemlösas stad (2011), som skildrar ett Helsing-
fors om femtio år då havets yta stigit med tio meter. Som alltid är 
Luther, biolog till utbildningen, ytterst kunnig i sitt ämne då hon 
skildrar en i grunden förändrad värld och de konfrontationer mellan 
finländskt och främmande som den stora invandringen i klimatkata-
strofens spår ger upphov till.

Till skildrarna av det vardagliga livet hör även Henrika Anders-
son som i sina tre romaner om Emma Gloria behandlar problem 
och konflikter ur en ung flickas liv. De kretsar kring förhållandet till 
äldre generationer, till vänner, kärlek och sexualitet. I Emma Gloria 
och de Levande Varslarna (2006) är huvudpersonen i tioårsåldern och 

Barn- och ungdomslitteraturen

Med Helsingfors som utgångspunkt. 
Annika Luther har skrivit både 
historiska ungdomsromaner 
och böcker om samtida problem 
som främlingsfientlighet och 
klimatförändringar.
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tvingas konfronteras med ett liv efter föräldrarnas skilsmässa och en 
alltför tidig frigörelse från dem. I Emma Gloria och den röda Längtans-
boken (2008) har hon hunnit bli fjorton och råkar ut för sexuella tra-
kasserier från sin pianolärare. Samtidigt upplever hon sin första för-
älskelse med både lycka och övergivenhet. I trilogins sista del, Emma 
Gloria med lust och fägring stor, är huvudpersonen arton och nybliven 
student, men har fått sin självkänsla förstörd av allvarlig nätmobb-
ning och lever ett isolerat liv utan krafter att ta sig an sin framtid. 
Anderssons romaner är inte så schematiska som blotta uppräknan-
det av problemmotiven kan ge vid handen. Flickan med de motsti-
diga namnen, det handfasta Emma och det celesta Gloria är, i likhet 
med sin föregångare i Hagar Olssons roman Chitambo, Vega Maria 
Dyster, tvungen att lära sig leva med motsatserna i sig själv och i 
livet, vilket utgör romanernas röda tråd. Andersson luckrar också 
upp det didaktiska i berättelserna genom flerstämmighet: Emma 
Glorias fantasier, drömmar, dikter och blogginlägg bryter upp och 
varierar berättandet. Utmärkande för både Luther och Andersson 
är att dagens språkmiljö i Helsingfors är distinkt närvarande i deras 
romaner. Det betyder inte bara finlandssvensk talspråk och finska 
inslag i dialogen utan också en tematisering av vad det innebär att 
växa upp inom den svenska minoriteten både i de vardagliga kontak-
terna över språkgränsen och den ovilja från majoritetens sida som de 
svenskspråkiga tidvis möter.

myT och hisToria
Jämsides med den mytiska eller halvmytiska miljön hos Tove Jans-
son och Irmelin Sandman Lilius och den svunna idyll som vi möter 
hos Bo Carpelan finns det ytterligare ett litterärt rum där finlands-
svenska författare kan känna en större frihet från språkliga begräns-
ningar, nämligen den historiska ungdomsromanen. Pionjären inom 
genren är Kai Söderhjelm, som dock levde största delen av sitt liv 
i Sverige. Det finns ändå mycket i hans historiska miljöer som har 
en finländsk förankring, från debutboken Rid mot nordväst (1948) till 
Karin i Kautokeino (1981) och senare verk. I sin mest kända bok Mikko 
i kungens tjänst (1959) skildrar Söderhjelm kriget mellan Sverige och 
Ryssland på 1500-talet, som naturligtvis berör Finland. Huvudper-
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sonen är en ung finsktalande pojke. Hemligt uppdrag i Östersjön (1967) 
har både Sverige och Finland som spelplats, och huvudpersonen är 
än en gång en person med rötterna i den finska Lappmarken. Söder-
hjelms böcker handlar ofta om krig, medan hans personer kommer 
fram till fredstankar. På det sättet får de en aktualitet som histo-
riska böcker helst ska ha, inte minst ungdomsböcker. Bland Söder-
hjelms böcker intar en roman om vinterkriget, Aldrig kom den som-
marn (1961), en särskild plats. Det handlar om att skriva en roman 
och vi får delta i den fiktiva författarens skaparvånda där han söker 
den rätta formen just för en krigsskildring. Förebilden heter inte 
oväntat Topelius Fältskärns berättelser. Den centrala frågan blir också 
om det går att berätta den verkliga sanningen i skönlitterär form. 

En sentida arvtagare till Söderhjelm är Yvonne Hoffman med sina 
två ungdomsromaner från vikingatiden, Den kluvna stenen (1989) och 
Kniven och ringen (1992). De är kanske inte särskilt märkvärdiga i sin 
handling eller personskildring, men desto mer spännande i de utför-
liga historiska detaljerna – vardagen och levnadsvillkoren, slavhan-
deln, kriget samt erövringstågen. Hoffman använder också den his-
toriska epoken för att skildra motsättningarna i nutiden: det svensk-
talande kustfolket och det finsktalande slättfolket. Historien blir en 
spegel för dagens unga att betrakta sig i. I och med detta står Yvonne 
Hoffman mycket nära en liknande tendens i 1980- och 1990-talens 
barn- och ungdomslitteratur världen över, inte minst i Sverige. Den 
historiska ungdomsromanen blir ett försök att ge dagens unga läsare 
en känsla av historisk identitet, att återfinna de historiska rötter som 
delvis gick förlorade under 1960- och 1970-talens ”här och nu”-
litteratur. För den finlandssvenska litteraturen är denna tendens 
kanske mer utmärkande än för andra. Också den redan nämnda 
Annika Luther debuterade med två historiska romaner. Den första 
är Bronsåret (2005), en sakkunnig och rolig skildring av en fjorton-
årig nutidsflickas ettåriga besök i ett tretusen år gammalt samhälle 
vid Finlands sydkust, den andra, Gårdshuset (1998) en thrilleraktig 
berättelse från 1800-talets Helsingfors. 

En genre besläktad med den historiska berättelsen är fantasyn, 
där finlandssvenska litteraturen under 2000-talet begåvats med en 
framstående författare i Maria Turtschaninoff. Turtschaninoff har en 
ovanlig förmåga att på ett kreativt sätt använda myter, folkdiktning 
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och genretypiska fantasyelement för att berätta originella och per-
sonliga historier. Ofta spelar det konstnärliga skapandet en viktig 
roll både som kunskapsmedel och konfliktlösare. Debuten De Ännu 
Inte Valda (2007) är en berättelse om en sagoberättares förhållande 
till sin musa, om litteraturens makt och hotet mot den. Huvudper-
sonerna, ett omaka syskonpar, lyckas till slut avvärja den fara som 
musornas värld utsätts för genom att skriva en magisk berättelse 
som räddar fiktionen. I Arra – legender från Lavora (2009) följer Turt-
schaninoff uppkomsten av legenden om den mångkunniga och ma-
giskt utrustade flickan Arra. Från att ha varit ignorerad av sin familj 
och utnyttjad som hushållsslav av sin syster växer Arra småningom, 
först till en konstfull väverska, sedan tack vare sina magiska kraf-
ter till befriare av sitt folk. Turtschaninoff undviker konsekvent de 
träiga fältslag och våldsscener som ofta hör fantasyn till och foku-
serar på den psykologiskt djuplodande skildringen av Arras utveck-
ling. Trots detta blir berättelsen dramatisk och livfull genom förfat-
tarens sinne för människorelationer och flödande fantasi i berättel-
sernas omväxlande miljöer. Turtschaninoffs tredje roman Underfors 
(2010) är ett exempel på urban fantasy. Underfors är den stad, belä-
gen under dagens Helsingfors, dit alla de sagoväsen och oknytt som 
människor trodde på i äldre tider nu har tagit sin tillflykt. Den till 
synes vanliga tonårsflickan Alva visar sig ha förbindelser till denna 
undre värld, och hon uppsöks av en representant för den som drar 
in henne och hennes vän Joel i dramatiska förvecklingar. Frågor om 
vem som står för det goda respektive onda aktualiseras och kräver 
val och beslut av de bägge protagonisterna. Skickligt väver Turtscha-
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ninoff in finlandssvensk 
folklore i sin intrig och 
tar sina huvudpersoner på 
en dramatisk färd genom 
hela Finland. Som sig bör 
utvecklas de två huvud-
personerna under berät-
telsens gång och tar avgö-
rande steg mot mognad 
och ökad självkänsla.

bilderboken
Bilderboken är en särskild 
typ av litteratur där ord 
och bild samverkar för att 
uttrycka en betydelse, till 
skillnad från en illustre-
rad text. Alla barnböcker 
med bilder är inte bilder-
böcker. Bilderboken var länge en mindre betydelse-
full del av den finlandssvenska barnlitteraturen. Den 
enda äldre kontinuerliga bilderboksproduktionen är 
Camilla Mickwitz serier om Jason (1975–1978), Emilia 
(1979–1981) m.fl. Camilla Mickwitz intresse för barn-
psykologi och pedagogik sätter sin prägel på böckernas 
innehåll. Hon står förbehållslöst på barnets sida, sam-
tidigt som böckernas ursprung i tecknad film skapar 
unika förutsättningar för hennes lättigenkännliga stil. 
Eftersom det visuella är det primära i böckerna är bil-
derna uttrycksfulla, detaljrika och glädjeskapande. De 
saknar medvetet Tove Janssons eller Irmelin Sandman 
Lilius raffinemang, och använder sig i stället av bjärta 
färger, stora bildytor, förvrängda proportioner och 
ovanliga perspektiv. 

Under 2000-talet har bilderbokens underordnande 
position småningom förändrats. Utgivningen är inte 

Tove Appelgren 
och Salla 
Savolainen 
står bakom 
bilderböckerna 
om Vesta-
Linnea, som 
tar upp svåra 
känslor och 
vardagliga 
konflikter i 
familjen.
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stor, men den omfattar några titlar per år som ofta tagits väl emot av 
kritiken. Som inspirationskälla för dessa nya bilderböcker har Tove 
Jansson haft en fortsatt närvaro. Centrala namn är författaren Tove 
Appelgren – som även skriver dramatik för unga – och hennes illus-
tratör Salla Savolainen samt konstnären Linda Bondestam som sam-
arbetat med flera textproducenter. Appelgrens och Savolainens fyra 
böcker om flickan Vesta-Linnéa skapar ett stort existentiellt mor-
dotter-drama i en vardaglig miljö av höghus och sommarstuga. Ves-
ta-Linnéa omges av en stor familj och de konflikter och konfliktupp-
lösningar som berättelserna bygger på växer naturligt ur syskon- och 
föräldrarelationer. Annars är det ett påfallande drag att protagonis-
terna i de nya bilderböckerna ofta är vuxna. Ett viktigt tema kan då 
vara kärlek. Så är det till exempel i Den förträfflige herr Glad (2004) 
av Linda Bondestam och textförfattaren Malin Kivelä om den glade 
men ensamme herr Glad som försöker skapa kontakt med den sura 
fröken Citron. Allan och Udo (2011) med text av Minna Lindeberg 
handlar om två äldre, samboende herrar vars relation drabbas av en 
kris beroende på den vardagliga rutinens tristess. Arten av deras re-
lation får läsaren själv fundera över. Ett slags queertematik finns även 
i Lo, fridlyst (2009) av Bondestam och Lindeberg, ett förskoledrama 
om en pojke i rosa overall. Andra textförfattare som Bondestam sam-
arbetat med är Annika Sandelin i två böcker med familjemotiv som 
berättar om tyghunden Businnan, och Stella Parland som skriver vir-
tuos nonsensvers i till exempel Katastrofer och strofer om slummer och 
stoj (2003) och Gnatto Pakpak (2010). Bondestams konstnärliga regis-
ter är brett – från svartvita teckningar till färgsprakande målningar 
och collage, och hon är i hög grad delaktig i utvecklingen av de histo-
rier böckerna berättar. En annan viktig illustratör är Christel Rönns, 
som också hon gärna rör sig med vuxna protagonister. Så är det i 
Konrad och Kornelia (2010, i samarbete med Katarina von Numers-
Ekman) och Den lilla farbrorn med det långa skägget (2003) där Rönns 
står för både text och bild.
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dramatik och teater:  
krönika, kammarsPel –  
och tystnad

l andets svenskspråkiga teater har inte brukat stå på bar-
rikaderna. Den har en annan historia än den finska. För att få syn 

på skillnaden kan man jämföra fakta och fiktion. En sådan möjlig-
het ges i Toivo Hagmans De knotiga tallarnas sång (1946), en glömd 
bildningsroman om en proletärkvinnas väg.  Tora känner misären, 
har levt den, och axlar på slutet en ”vittomfattande mission som 
skådespelerska”: med ”teatern som läromästare” skall hon fostra ”de 
stora massorna”. Sitt fostraryrke utövar hon på scenen i Folkets Hus. 
Ofinlandssvenskt i romanen är både ämnet arbetarteater och det 
dubbla allvaret i att teater som sedlig anstalt får utgöra kulmen i 
en så starkt sedelärande historia. Detta gör självfallet inte finlands-
svensk teater och arbetarteater till en otänkbar kombination. Ett 
undantag från regeln har sin plats i historien: för den våg av arbetar- 
och bygdespel som vid 1970-talets slut svepte över Sverige hämta-
des avgörande inspiration från Österbotten, där Närpes Teater spe-
lat Hästupproret; en pjäs om en folklig resning i norra Österbotten 
krisåret 1932 gjord med stort uppbåd av lok på räls och hästar och 
många medverkande. Regissören Ralf Långbackas översättning till 
dialekt hade gett Närpesamatörerna en trygghet som bar långt över 
landets gränser.

poliTikens slUT och sekelslUT
Inte långt därpå avblåstes vänsterfaran. Kultpjäsen Pete Q  av Jukka 
Asikainen, Heikki Vuento och Arto Melleri producerades (på finska) 
av en tillfällig grupp som kallade sig Suomen Kansan Teatteri (Fin-
lands Folks Teater). Det var mitt i sommaren 1978 som den vänster-
radikala era som Lappooperan med sin skarpa kritik av det borgerliga 
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samhället inlett, förklarades avslutad i en föreställning som tog för sig 
stort av den då aktuella latinamerikanska magiska realismen. Som-
maren därpå intogs revoltromantiska hållningar på svenska då något 
som kallade sig Teater Granat briserade med ungdomsmusikalen 
d.u.M. (uttytt: den unge Mannen) av poeten och prosaisten Thomas 
Wulff. I både Pete Q och d.u.M var det en ny generation som trädde 
till. Listorna över medverkande upptar sekelslutets nya teaternamn i 
text, regi, aktörer, musik, scenografi, i en blandning där man sorglöst 
satte sig över vem som utbildats för vad. För de nya dramatiker som 
var födda under förra hälften av 1950-talet var ämnesval och tonläge 
inte bestämt av terrorbalans eller Vietnamkrig. Två av dem, Anders 
Larsson och Susanne Ringell, spelade med i d.u.M. 

Larssons omfångsrika författarskap, inlett med barnpjäsen Flyg-
sagan 1982, präglas av en stillsamt surreal förvirring. Vanligen foku-
seras ett rum men alla gränser är glidande. I Svarta stjärnor mot vit 
botten (1985) går rollerna över i varandra, i Frukost i det blå (1987) 
läcker väggen. Dialogen i Lyckan kommer sällan ensam (1997), med 
det slutna rummets chandlerska atmosfär, låter som text till en tavla 
av Edward Hopper. De två pjäserna Två män i ett tält I (1994) och II 
(2004) är studier i manlig vänskap och dess förändringar under ett 
decennium. Dialogen rör sig, på Larssons sätt, mellan vardaglighet 
och absurda avledningar.  I Kungen av Ö (2012), en skildring både av 
relationer inom en familj och av den gemenskap och de spänningar 
som uppstår mellan dem som lever tillsammans på en liten ö, är for-
matet större.

I Susanne Ringells komedi Edelweiss (1989) är det könsrollerna 
som rinner över i varandra då Henrik-Maria Gran, en man iförd 
klänning och borrmaskin, öppnar dörren till ett stagnerat äktenskap. 
Pantlånekontoret (1992) kom då landets ekonomi inlett fritt fall och 
syntes därför handla om livets baisse på börsen – kunderna får intet 
för sina föremål då de ju kan avstå från dem. Andra tidssammanhang 
kunde ge pjäsen andra ramar: den är fullströdd med ting att asso-
ciera till men själva mönstret är undflyende nonfigurativt. Ringell 
knyter nära an till symbolismen, hennes karaktärer är ofta typifie-
rade med myten som förebild, liksom de teman hon gestaltar – liv, 
död, kön, längtan, ensamhet. Jungfru Anna (2000) är ett drama kring 
gränser: mellan barndom och vuxenhet, tillåtet och förbjudet, liv 
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och död, Simma näck (2009) ett kammarspel mellan Kvinnan och 
Döden som nyttjar elemet av akrobatik och musikteater. Ringells 
pjäser lever i hög grad i det lyriska språket, och det är följdriktigt 
att några av hennes främsta verk skrivits för radioteater. Om bettlare 
och vägmän (2003) är en meditation kring yttre och inre nakenhet, 
förlagd till ett allmänt badhus som den är, där det centrala temat 
är tidens gång och kroppens förfall. So long, Marianne (2009) berät-
tar om protagonistens år som sjuttonårig utbytesstudent i USA på 
1970-talet, men perspektivet är dubbelt i och med att hon kommer 
till tals även i nuet, som medelålders. Ungdom och vuxenhet vägs 
mot varandra utan att efterklokheten får övertaget.

joakim groThs släkTsagor
Larssons och Ringells spelplats är intimscenen, kanske för att de 
som yrkesskådespelare värnar om det lilla uttrycket, humana pro-
portioner. Det intima och det absurda är drag de delar med V.V. 
Järner (se s. 264), som därmed kan sägas ha inlett en hel tradition.  
I motsats till läget på finska var de stora berättelserna på svenska lika 
ovanliga på scenen som i romanerna. Det var alltså en sedan länge 
gjord beställning som 1995 verkställdes av Joakim Groth med Härlig 
är jorden, en nära fyra timmar lång familjekrönika som spände över 
ett halvt sekel och som visade sin gestaltares handlag med såväl fresk 
som detalj. Groth, som stod för både text och regi, hade övat, bland 
annat för detta. Pjäsen hade föregåtts av Skotten i Helsingfors (1983), 
en historiskt inklädd triptyk vars intresse i själva verket var rent ex-
istentiellt; av familjesatir, av relationskomedi och av en räcka upp-
märksammade och mycket olikartade klassikerregier, inklusive ro-
mandramatisering.

Härlig är jorden var välfungerande teater. Därutöver och icke minst 
tjänade den som kulturell komplettering. Samtidshistoriskt vidvink-
lande symboliska handlingar fanns inte att tillgå på finlandssvenska 
och minst av allt sådana som bjuder på tragik, optimism och moral, 
vilket pjästiteln både utlovar och håller. Det behövdes en historia, 
berättad på en igenkännligt individuell och tillräckligt allmän nivå, 
som bekräftade att republikens väg från krigsslut till sekelslut hade 
tillryggalagts också på svenska. En sådan historia levererade Groth. 
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Som originaldramatik var detta något nytt. 
Som episk dramatiker fortsatte Groth med 
en trilogi som följer släkten Appelfeldt 
genom dramatiska skeden i Finland his-
toria. Intermezzo på Johannis (2002) är en 
tjechovsk studie i det gamla samhällets de-
klination som tilldrar sig under förrysk-
ningsperioden kring sekelskiftet 1900. I 
En ängel flög förbi (2003) splittras släkten 
genom inbördeskriget, och Här någonstans 
… (2005) tilldrar sig under andra världs-
krigets år med tillbakablickar på dess öden 
under tjugo- och trettiotalen. Groth är in-
tresserad av skärningspunkten mellan den 
stora, historiska världen och den lilla, pri-
vata och individuella. Ofta är hans perspek-
tiv kvinnornas. Pjäserna bygger på omfat-
tande dialog och noggranna karaktärspor-
trätt, och ställer gärna moraliska problem 
i centrum. Förutom sådana stora pjäser 
har Groth stått för ett stort antal mindre 
produktioner, ofta i samarbete med små 
fria teatergrupper. Denna dramatik utgår 
i många fall från improvisation, och texten 
har tillkommit i nära samarbete mellan 
författaren/regissören Groth och skåde-
spelarna.

Ett svårförklarligt fenomen i det finlandssvenska teaterlivet är 
tystnaden i generationen efter Joakim Groth, Anders Larsson och Su-
sanne Ringell. Dessa tre har tillsammans med den äldre Bengt Ahl-
fors nästan ensamma stått för den nya originaldramatik som uppförts 
under de senaste decennierna. Ingen finlandssvensk dramatiker född 
på 1960-talet eller senare har lyckats etablera sig inom vuxentea-
tern. Den konstnärligt utmanande förnyelsen under 2000-talet har 
inte skett på institutionsteatrarna, som i stor utsträckning ägnat sig åt 
publikfriande underhållning, utan på små scener som Klockriketea-
tern och Teater Viirus som bägge verkar i Helsingfors.
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Den kabaréform som gett den finlandssvenska te-
atern så många triumfer syntes mot slutet av 1980-
talet ha uttömt sina resurser. Men tilltalet, det lätta 
anslaget, den direkta fokuseringen fanns kvar i re-
sursförrådet. I det kunnandet bottnar Bengt Ahlfors 
och Johan Bargums Finns det tigrar i Kongo? (1986), 
en timslång dialog om aids som översatts till nitton 
språk och torde vara finländsk dramatiks mest sprid-
da text genom tiderna. Ämnet banade väg. Men vad 
pjäsen sokratiskt handlar om – medan den handlar 
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om aids – är ansvar, utifrån tanken att ”det kunde varit jag”; den 
uruppfördes som samtal i autentisk krogmiljö. Som gränsöverskri-
dande succé hade den en motsvarighet i Märta Tikkanens Århund-
radets kärlekssaga (1978), som erövrade nordiska och tyska scener i 
stort antal: diktsvitens genomslag inom den internationella kvinno-
rörelsen förstärktes ytterligare då dess furiösa parlando fick kropp 
och röst. Bengt Ahlfors har fortsatt som det lilla formatets mästare. 
Så sent som 2012 spelades hans tidskritiska revy Va va de ja sa! på 
Lilla teatern. I 1945 (2005) pejlar han genom ett familjedrama med 
fyra inblandade personer stämningarna i samhället under detta för 
Finland så avgörande år. Ett mästerverk i den minsta av genrer är 
den halvannan timme långa monologen Hissvägraren (2007) som i sin 
kontrapunktiska uppbyggnad är både en berättelse om åldrandet och 
en metadramatisk reflexion över skådespelandets konst.

den svenska och den Finska scenen
Att av finlandssvensk teater och dess dramatik få ihop till en berät-
telse är svårare än motsvarande uppgift på finska. Den finska tea-
tern hade först sitt stolta nationella program, vilket ger en långt 
mer stilfull historia än den svenskspråkiga som så länge handlar om 
bristande självtillit. Sedan vidtog dess berättelse om tvåteatersyste-
met – borgarnas teatrar och arbetarnas – och hur de två tydliggjor-
de varandra. Efter andra världskriget börjar berättelsen om hur de 
tu blir ett. Denna i sin tur talar om nationell harmonisering och om 
teater som tillhörig hela folket. Mot en historia med sådana akter 
har svensk teater i landet inte mycket att ställa upp. Den slet med 
att få det att gå ihop, mer var det inte. Detta är en beskrivning i 
brant förkortning, som senast under sent 1960-tal blir missvisande. 
En annan möjlig beskrivning kunde ge ett för finlandssvensk teater 
mer smickrande utfall. På 1980-talet började man om kulturfeno-
men i Finland säga att de inte längre reglerades av den fosterländ-
ska, fostrande eller bildande uppgift som hade pålagts dem mer än 
ett sekel tidigare. De var nu fria att följa sin – någon – egen bestäm-
melse. Efter många heroiska profileringar stod finsk teater där fin-
landssvensk länge fått medge sig stå, på marknaden, ett ställe där 
man omsätter, förbrukar och glömmer.
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Att beskriva finsk- och svenskspråkig teater som skilda företeel-
ser – med tiden allt mindre skilda – är korrekt men ofullständigt. 
Det är bara under den hetaste språkstriden som Finland har bestått 
av enspråkigt separata teaterkulturer och även då har det varit mer 
som program än i praktiken. Skådespelare, regissörer och teater-
ledare har från 1800-talets sista kvartal rört sig över språkgränsen 
och gör det fortfarande. Funktionellt är hela tre områden inbegrip-
na i denna gränstrafik: Finland på svenska och finska samt Sverige 
– och Norden. Redan i ett kvartssekel har tvåspråkiga skådespela-
re och regissörer också satt upp föreställningar på två språk. Det är 
framför allt Lilla Teatern som alltmer konsekvent låtit sin svenska 
uppsättning av en pjäs avlösas av en finsk – med samma ensemble – 
och därmed möjliggjort intressanta jämförelser. Sedan Lilla Teatern 
2005 sammanslogs med den finskspråkiga Stadsteatern i Helsingfors 
har denna trafik i någon mån gått även i andra riktningen.

Med tvåspråkig teater kan också avses språkligt blandad publik. 
En teaterutredning fann 1972 vid en förfrågan hos de professionella 
svenskspråkiga scenerna att det finska publikinslaget varierade an-
senligt, från några få procent på Wasa Teater till nära en fjärdedel på 
Lilla Teatern. Nu verkar det uppenbart att en kraftig ökning över-
lag har ägt ram sedan 1972. Utöver spel på finska har språkligt lätt-
smält musikteater bidragit till denna utveckling, vars syfte varit att 
värna om goda totala publiksiffror som garant för teaterns fortbe-
stånd. Den finska andelen har alltså vuxit genom målmedveten sats-
ning. Man kan sägas ha sett tvåspråkighet som en lösning för fortsatt 
enspråkighet.
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svensk bosättning kom till kusterna av det som i dag kallas 
Finland vid 1100-talets mitt. Att det handlade om korstågskrist-

nande har hävderna hävdat, att ett slags bondekolonisation ägde rum 
vet vi med större säkerhet. Finland, Sveriges österland, integrerades 
med det svenska välde som på 1500-talet stadgade sig under Gustav 
Vasas hårdhänta styre. Till dess huvudstad utsågs Stockholm: staden 
låg i mitten av det rike som omfattade dagens Sverige och Finland. 
Svenskan etablerade sig som administrationens och därmed stånds-
cirkulationens språk.

Det krig som 1808–1809 ryckte loss rikets östra tredjedel från 
Sverige och gjorde det till ryskt storfurstendöme föranledde inga 
stora språkliga förändringar. Kejsar Alexander I ville så friktions-
fritt som möjligt i sitt rike infoga det nya territorium som de napo-
leonska konflikterna hade spelat honom i händerna. Svenskan fick 
för honom gärna göra fortsatt administrativ tjänst: det Finland han 
övertog av Sverige var ett fungerande område med goda lagar. Fram 
till seklets mitt fick svenskan sitta i orubbat bo. År 1863 utfärdade 
Alexander II ett språkreskript enligt vilket finskan inom tjugo år 
skulle vara likaberättigad ”uti allt sådant som omedelbarligen berö-
rer den egentliga finska befolkningen i landet”. Det blev den. Den 
republik som utropades 1917 förklarade sig tvåspråkig. Språkgrup-
pernas intressen tillgodoses på grunder som i sista hand bygger på 
vad den enskilda medborgaren har angett som sitt modersmål.

Under republikens snart sekelgamla tillvaro har de svenskspråki-
gas andel av landets befolkning i stort sett halverats, från 12 till 5,5 
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procent. Denna minskning har paradoxalt nog gynnat deras littera-
tur, som har vuxit. Vuxit med sin uppgift, kunde man säga: diktning-
en, språket i konstnärlig förtätning, blev den trängda svenskspråkiga 
kulturens ögonsten. Arvid Mörne, lyriker, skrev 1921 om ”vår lyrik, 
det svenska livets hittills högsta uttrycksform”. Inom en språkgrupp 
som blivit alltmer uteslutande språkligt definierad var det inte orim-
ligt att skriva så. Ögonsten, och prövosten, innebär att litteraturen 
ansas och vårdas; dess tillstånd ses som ett kriterium på en trots allt 
bibehållen kulturell livskraft. Genom att rätt värdera konstfull text 
hålls de litterära anorna vid liv och linjen bakåt synlig.

Det är en diktning som förväntas kunna uppföra sig. Visst har den 
väl setts testa gränserna för vad som är passande i genre och utsaga. 
Men också träffsäkra stötar har kunnat neutraliseras av brist på mot-
stånd hos den litterära institution som har vakat över skeendet, eller 
fångats upp eller dämpats genom storsint tolerans. Dock inte alla, 
och då normavvikelser, debatter, polemiker, genrebrott och katego-
rifel har beretts plats i denna framställning har det gjorts inte minst 
för vad de säger om institutionen och normaliteten. 

Sett mot större delen av det finskspråkiga litterära 1900-talet 
utmärker sig det svenskspråkiga genom långt mindre rigiditet och 
därmed färre konfrontationer. Detta kan förklaras på många sätt: 
med frisinne eller med en inre enhet som trummats samman av yttre 
hot eller helt enkelt därför att den svenska litteraturen i sin litenhet 
har tvingats integrera snart sagt all tänkbar medverkan, medan den 
finska litteraturen både varit stor nog för interna stridigheter och 
ansetts samhällsviktig nog för att ibland behöva återkallas till ord-
ningen med utomlitterära medel.

Till den sistnämnda förklaringsgrunden kan fogas en hypotes från 
marginalitetens solsida. Minskad betydelse kan också upplevas som 
minskat ansvar och ökad frihet. Man behöver inte inför varje skrift-
lig handling besinna dess samhälleliga följder. Man kan tillåta sig att 
försöka se sakerna rakt tvärtom, och det gör det kanske lite lättare. 
Försökande genrer är exempelvis den kulturkritiska essän – jämlikt 
namnet – eller den ironiska teaterkabarén. Båda har varit starkt före- 
trädda på svenska.

Likvisst är minskning och marginalisering ord som sammanfattar 
det trauma som har präglat svenskspråkigt 1900-tal i Finland. Detta 
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trauma har varit en drivande kraft när man, på det faktum att svens-
ka talas i Finland, reste en ideologisk överbyggnad, en föreställd ge-
menskap, som fick beteckningen finlandssvensk. Denna konstruk-
tion, ramverk också för finlandssvensk litteratur, tillkom under en 
kvartssekellång period från sent 1890-tal till tidigt 1920-tal. Mer 
om denna finlandssvenska samlingsrörelse inom kort.

Eftersom konstruktionsfasens betingelser knappast längre är gil-
tiga torde det tjugonde århundradet komma att förbli historiens 
mest finlandssvenska. Svensk litteratur skriven i Finland mot seklets 
slut och under pågående millennium tyder på att denna litteratur 
har gjort sig fri från många normer och tysta överenskommelser, 
framför allt språkliga, som tidigare varit gällande. 

Sekelslutets litterära nyhet, en generöst företrädd och ofta med 
generös bredd berättad kvinnlig prosa, var också ett tidens tecken. 
Egentligen var den två nyheter. Vid 1900-talets början troddes det 
allmänt att det litterärt yppersta var manlig poesi; den dominerade 
då stort. Det var en tro som i skolan med didaktiska medel kunde 
göras till vetande. ”Skriv som Runeberg, pojkar, så skriver ni bra!” 
lydde ett klassiskt direktiv. Mot seklets slut var både genre och genus 
fel och självaste Runeberg syntes ha bytt kön. Den som nu lockar 
läsare är inte nationalskalden Johan Ludvig utan romanförfattaren 
Fredrika, hans hustru.

Naturligtvis fanns det avvikare från de finlandssvenska normer 
som det tidiga 1900-talet formulerade. Genom hela seklet löper en 
distinkt kulturell och intellektuell linje för vilken frågan om språk 
och nationalitet är sekundär. Men det ideologiska formulerings- 
företrädet kom denna tendens inte åt. Det hade vikts för polariteten 
finska eller svenska. Nationalfilosofen och statsbyggaren J.V. Snell-
man hade med hegeliansk kraftfullhet pläderat för ett sådant enten 
eller, där offentlighetens språk var finska och svenskan förvisad till 
en mer privat sfär. 

Som subjekt i denna bok fungerar sådant som genrer, riktningar 
och institutioner; det är en litteraturens mer än författarskapens his-
toria. En författare som har varit mångsidigt delaktig i det litterära 
skeendet kan alltså få se sig utströdd över vitt skilda sidor i boken. 
Sådana disiecta membra finner man till exempel hos Rabbe Enckell 
(1903–1974). Läsaren möter honom som lyrisk avantgardist, litte-
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raturpolitiker, teoretiker, prosaist, essäist, aforistiker, lyrisk drama-
tiker och laureat, och tills sist som part i en sextiotalsdebatt där han 
av en ny generation förklarades föråldrad. Att de unga författarna 
hade konfronterats med honom på så många ställen, i så många egen-
skaper, bidrog i sig till att debatten blev så skoningslös.

Men det är inte bara författarskap som råkar ut för spjälkning, 
även grupper och riktningar drabbas. Två sådana uppspjälkningar 
som kommer tidigt i boken kan få exemplifiera detta.

Dagdrivargenerationen av prosaister från storfurstendömets sista 
decennium har ofta beskrivits i lokalt införstådda termer som en yt-
terst finlandssvensk företeelse, som helt egenartade flanörer. Här 
betraktas de i ett vidare perspektiv och får stå för en ny sensibili-
tet. Dessa författare ägnade sig inte bara åt att släntra mållöst, sörja 
livets meningsförlust och slarva bort svenskt arvegods till företag-
samma finnar. De sökte också reagera tidsenligt på den moderni-
tet vars ankomst andra ännu inte hade lagt märke till, samt arbeta 
fram en språklig gestalt för detta, en urban prosa som då var skäligen 
ouppodlad i landet.

Den finlandssvenska modernismen har i sin tur ofta setts som 
långt mer enhetlig än den var och under tryck eller av taktiska skäl 
kunde te sig. Närmare betraktad sönderfaller den i tämligen dispa-
rata modernister. Flera av dessa var oförstående eller avoga mot var-
andra; de flesta av dem blev sig själva otrogna, och förändrades. Till 
de sistnämnda hör Edith Södergran, vars poesi här blir rotfäst i det 
sena 1700-talets estetiska idealism och, mot tidigare historieskriv-
ning, blir läst som slutpunkt mer än pionjärskap. Södergrans förfat-
tarskap, kortvarigt och fokuserat på lyrik och aforistik, förblir ett 
och odelbart och därmed oberört av bokens uppläggningsprinciper. 
Även författarskapets centrala betydelse borgar för att det avtecknar 
sig fylligt.

Att som en Södergran befinna sig i centrum är att bli tagen för 
given. Men ovetenhet om gällande värde kan leda till nya fynd.  ”Den 
litteraturvetenskapliga värdeteorin har lagt grunden till den farliga 
inriktningen på första rangens företeelser, vilka samtidigt också är 
strängt isolerade; denna inriktning tenderar att förvandla litteratur-
historien till ett slags ”generalernas historia”, skrev den ryske littera-
turforskaren och författaren Jurij Tynjanov 1927. Litterär evolution, 
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påpekade han, äger alltid rum i konkreta historiska situationer, där 
sätt att säga en sak, genrer och tekniker, tar mått på varandras aktu-
ella halt och status. Detta i sin tur medför ofta omställningar i det lit-
terära systemet.

I denna historia kan sättet att redogöra för vad som förevarit 
erinra om Tynjanov. Generalernas historia har vi varken kunnat eller 
velat ersätta med bataljonernas. För det första väller inga massor 
fram vid finlandssvensk mobilisering. För det andra är den litterära 
motsatsen till en befälhavare inte en grå kohort utan alltid en själv-
verksam författare. För det tredje har de stora fältslagen uteblivit; 
skärmytslingar och debatter uppmärksammas då de testar gränser – 
smakens, genrers, litteraritetens.

Finlandssvensk liTTeraTUr
Mot slutet av 1800-talet hade finskspråkig litteratur i bredd, volym 
och artrikedom hunnit ifatt den svenskspråkiga. Och detta hade 
skett på ett språk som helt nyss fixerat sitt skriftspråk och kom-
pletterat sitt ordförråd på centrala punkter; så är orden för veten-
skap, tiede, och konst, taide, skapelser från 1840-talet. Sett mot den 
snabba finska frammarschen såg det svenska stillaståendet ut som ett 
borttynande, särskilt som 1860- och 1870-talet präglades av små-
konst och efterklang.

Till de medel man fann mot det klenmod som grep omkring sig 
hörde övermod och ostentativ territoriemarkering, betoning av de 
svenskspråkiga som ett kustfolk. Övermodet fann sina mest bålsto-
ra uttryck 1880–1919 i V.K.E. Wichmanns vikingadrapor, signerade 
Gånge Rolf. Territoriemarkeringen hade först prövats av det unga 
diktarlöftet J.J. Wecksell, som 1860 ställde stormigt skär mot landets 
hjärta. År 1883 utfördes markeringen av debutanten K.A. Tavast- 
stjerna i mer realistiska bilder och år 1899 artikulerade Arvid Mörne 
polariseringen av de två i sin dikt ”Två toner”; de två var skogs-
sus och havsbrus. Arbetet med att urskilja och särskilja svenskt och 
finskt var vid sekelskiftet i full gång. Litteraturen var självfallet bara 
en del, men som språkförtätare en viktig och symboliskt väsentlig 
sådan, i denna konstruktion i vardande.

Det som börjat hos Tavaststjerna med en dunkel längtan efter ”ett 
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språk och ett land” skulle på några korta årtionden kodifieras i en 
räcka ord och uttryck som slog in kilar i sådant som man tidigare 
hade erfarit som ett helt. Runeberg hade betraktat sig som finne; nu 
avdelades det ordet för att beteckna finskspråkig i Finland. Med fin-
landssvensk avsågs svenskspråkig. Ordet finländare avsåg båda.

Allt detta var distinktioner som lanserades och vann spridning 
under 1910- och 1920-tal. Men det är inte bara en praktisk ometi-
kettering, ett nytt sammanskrivet adjektiv som tas i bruk. Viktigare 
är, i denna bok, att litteraturen invecklas i företaget att konstruera 
en finlandssvensk identitet, en som kunde göra det bästa möjliga av 
en ny situation: Finland efter lantdagsreformen 1906 (se nedan). I 
språkligt hänseende innebar denna en större omvälvning än bytet av 
statsskick 1917.

Att de nya orden vann spridning betyder inte att de behändigt 
kunde genomtrumfas. Motstånd fanns och finns, av olika orsaker. 
På finska har orden stött på opposition på grund av tillkomsttidens  
polarisering och intrycket av isolationism eller rentav ofosterländsk-
het. För många tvåspråkiga i Finland innebär de ett inskränkande val 
av språktillhörighet, överdriver frågans kulturella vikt och kringskär 
medborgarrollen. I Sverige har de nya orden skorrat mot vad man 
där brukat ta för givet om nationalspråk, kanske också mot något 
man ser som en oönskat imperial historia.

Den finlandssvenska konstruktionens sårbarhet åskådliggjordes 
kring 1960 i en essä av Göran Schildt, vidsynt reseskildrare. Av Fin-
lands befolkning, skriver Schildt, är 96 procent finsktalande och 
20 procent svensktalande och procenttalen är stigande; finlands-
svenskarna är i minoritet bland dem som behärskar svenska i Fin-
land; en klyvning av detta etthundrasextonprocentiga folk innebär 
personlighetsklyvning. Vid millennieskiftet var de svenskspråkigas 
familjebildning redan i hälften av alla fall tvåspråkig. Detta gör det 
mindre självklart att barnen ska omfatta knäsatta finlandssvenska – 
eller finska – värderingar, även om föräldrarna allt oftare väljer att 
placera dem i svenskspråkig skola.

Behovet av nya ord för det nya man urskiljt var stort. Till dem 
hörde den geografiska komplementtermen Svenskfinland, namn på 
ett projekt som var i behov av alla som kunde tänkas vara med. Kring 
tiden för lantdagsreformen var de primärt svensktalande omkring 
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330 000, och ett sekel senare en tiondedel färre. Därtill är det svens-
ka bosättningsområdet splittrat. Inre spänningar har ofta varit geo-
grafiska, framför allt mellan syd och nord, eller snarare mellan lan-
dets sydkust och västkust. Svenskspråkiga bosatta i officiellt ensprå-
kigt finska städer benämndes språkminoriteter. Sedan uttrycket mi-
noritet kommit att avse finlandssvenskarna i gemen – oaktat faktum 
att regeringsformen av år 1919 fastslog att landet har två på enahanda 
grunder tryggade nationalspråk – talar man ofta om språköar.

Det gällde att trygga den föreställda gemenskapen Svenskfin-
land, att göra den om icke omgärdat språkskyddad så åtminstone 
till något man kunde identifiera sig med och känna som sitt. Bråt-
tom var det också. År 1906 ersattes ståndslantdagen av en enkam-
mare med allmän och lika rösträtt, även för kvinnor, något som då 
var unikt för Europa. På den gamla goda tiden hade två stånd av 
fyra – ridderskapet och adeln samt borgarståndet – haft ett stabilt 
svenskt och svensksinnat flertal. När man nu började räkna de egna 
leden kom man (år 1900) till 12,9% svenskspråkiga. Och då hade 
föga gjorts för att säkra de svenska procenten politiskt. Svenska folk-
partiet grundades 1906 som den svenska samlingsrörelsens politiska 
arm, men det var ovisst i vilken mån de svenskspråkiga – där lant-
proletariat, arbetare, godsägare och stadskultur dittills haft föga ge-
mensamt – skulle samlas under dess fana. Därför gjordes rörelsen 
också så samlande som möjligt. Omställningen var stor, inte minst 
mentalt, både för de tidigare privilegierade och för dem som nu 
plötsligt blev omhuldade. Särskilt stor var den för den svenska all-
mogen, som mycket längre än den finska hade varit eftersatt såsom 
varande politiskt ointressant. Nu måste man lyssna till dess röst, för 
att få den lagd i valurnan. 

problem
Vi möter under det tidiga 1900-talet yttringar av en litteratur som 
har blivit fråntagen sina gamla koordinater och nu måste inrätta sig 
i en ny värld, där initiativet uppenbart tagits ifrån den. Den finska 
litteraturens världserövring, låt vara blott för hemmabruk, gick 
raskt. Genom Paavo Cajanders tolkningar av Shakespeare (1879–
1912) hade barden införlivats med den finska litteraturen. Under 
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det kvartssekel som följde gjordes bland annat Den gudomliga komedin,
Iliaden, Odysséen och Don Quijote för första gången tillgängliga på 
finska, liksom en myckenhet Molière, Goethe och Schiller, ofta i fö-
rebildliga tolkningar.

Detta var också en tid då en på finska central genre som folklivs-
skildringen genomgick en stark både innehållslig och formell för-
nyelse. Den tillägnade sig snabbt och mycket märkbart romangen-
rens kunnande och sofistikering. I Joel Lehtonens Putkinotko (1919–
1920) finner man bakom utanverket av gängse genremåleri dels den 
klassisk-modernistiska ettdygnsromanens princip, känd från Joyces 
Ulysses (1922), fullt utvecklad, före Joyce. Dels möter där den bryt-
ning med den runebergskt idealiserande synen på folket som in-
bördeskriget 1918 hade medfört. Och vad hade man på svenska att 
ställa upp mot detta? Det nya var dagdrivarprosa, följd av modernis-
tisk lyrik. Dessa båda riktningar var dock bara krusningar på ytan. 
Ingendera satte tidens regerande uttrycksform, den traditionella 
poesin, i gungning.

Men tiden var ny, och världen, och inte bara för det svenska i landet. 
I denna boks början finns moderniteten med som en tematiserad 
eller underliggande utmaning. I återstoden av denna artikel foku-
seras däremot det nya i språkbelägenheten, relaterat till de litterära 
följder det fick eller här antas ha fått. Framför allt granskas förhål-
landet mellan språkvård och genre.

Kemisten och journalisten Guss Mattssons kåserier, som vid sidan 
av dagdrivarna hörde till landets mest urbana prosa under tioårspe-
rioden före kriget, präglas av ett självklart anspråk på att betraktas 
som gott språk. Anspråket hörs desto mer kraftfullt som det aldrig 
uttalas. Medan det underförstås strör Mattsson in oöversatta ting ur 
talrika kulturspråk, inklusive det genuint helsingforssvenska stads-
idiomet, ett fördomsfritt blandspråk. Genom hela seklet tar förfat-
tarna sedan stickprov på hur fördragsamheten mot framför allt finsk 
interferens ser ut.

Trettiotalsexemplen är många men har – frånsett Elmer Diktonius 
– glömts bort, tillsammans med den samtida misärprosan av förfat-
tare som Allan Tallqvist eller Eric von Schantz. I sin novellsamling 
Gatstenar (1959) testade Anders Cleve var toleransgränsen för steg-
löst språkskifte mellan svenska och finska då gick; Cleve var fak-
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tiskt modersmålslärare. Kjell Lindblad och Kjell Westö gjorde det 
mot seklets slut, och tvåspråkig dialog blev ett på teatern allt oftare 
prövat inslag. Man kunde hos publiken räkna med ökat intresse för 
sådana försök; de har varit vanligare inom tvåspråkiga kulturer som 
inte har hämmats av renhetsprogram, exempelvis bland chicanos i 
sydvästra USA. Det är nytt – och tänkvärt – att dessa experiment 
med tvåspråkighet skett inom den finlandssvenska delkulturen och 
inte inom dess finländska ram. Så var det väl inte tänkt.

Å ena sidan finns alltså denna ängslan för att begå fel, misstag, 
provinsialismer. Den vetter åt båda hållen. Å ena sidan är man både 
inför det finska Finland och inför Sverige angelägen om att finlands-
svenskan inte ska framstå som en begränsad och därmed isolerbar 
kod. Å den andra finns en tillfredsställelse, den goda känslan av be-
kräftelse, i de fall då språk och stil har väsentlig del i en litterär fram-
gång skördad i Sverige. Den litterära lyckan har alltså inte varit helt 
beroende av att en historia berättats väl, eller av att östanhavsexotik 
har skänkt svenska läsare en stunds förnöjelse. Kort sagt: svenskan i 
Finland har visat att den alltjämt duger.

Nittonhundratalslitteraturen börjar som en historia om ett trängt 
språkläge. Riktigt trängd var den ännu inte när Tavaststjerna skrev, 
även om han fick ta emot kritik för sitt språk. Trängd blev den då 
han språkrättades, vilket skedde i hans Samlade skrifter, utgivna 1924 
efter sorgfällig, också pedantisk, revision av kritikern och litteratur- 
forskaren Erik Kihlman. I en anmälan av Jac. Ahrenbergs på likartat 
sätt korrigerade Samlade berättelser ifrågasatte litteraturhistorikern 
Gunnar Castrén starkt det rimliga i själva principen. Det skulle ju bli 
nödvändigt att ingripa gång på gång, allteftersom språket förändras.

I Finland tar man i systematiskt, med en ny och handfast ordning. 
Ordningsmannen heter Hugo Bergroth, universitetslektor i svens-
ka. Det är på hans lott det faller att se till att svenskan i Finland och 
Sverige inte råkar utom hörhåll för varandra. På detta sätt blir skri-
vandet en påpassad akt, och viljan att välta villkoren för övervakning 
överända blir stor. 

I det perspektivet är tjugotalsmodernisterna regellösa och beter 
sig som under dopdag i Eden. De bestämmer själva hur det heter. Och 
mycket riktigt var många av dem minst sagt tvivelaktiga till sin språkliga 
proveniens. De var komna ur en tvåspråkighet (Hagar Olsson, Elmer 
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Diktonius) eller flerspråkighet (Edith Södergran, Henry Parland) 
där svenskan inte nödvändigtvis låg överst. I de senare fallen var 
de dessutom sprungna ur en miljö där svensk litterär tradition var 
mindre känd, kanske mindre intressant. Dagdrivarna åter brukar i 
språkfrågan få representeras av Ture Jansons klagan över att moder 
Svea vänt ryggen åt det östsvenska folket, lämnat det övergivet och 
moderlöst.  Den poängen brukar tas politiskt, och sprungen ur en ir-
redentistisk hållning är den det. Men det handlade också om övergi-
venhet och modersmållöshet, om att det som ens språk täckte var en 
allt mindre del av verkligheten, att relationen var uttunnad. I bruset 
från dialekter, som var flertalets modersmål, och från finskan, upp-
stod osäkerhet, olika osäkerheter. I dessa avseenden har livet i repu-
bliken framskridit långt ifrån likformigt i det svensktalande Finland, 
med skärpta regionala skillnader och hörbar antagonism som följd. 
Mot den vid millennieskiftet långt utvecklade tvåspråkighet som ka-
rakteriserar huvudstadsregionens svenskspråkiga kontrasterar inte 
bara öriket Åland, som Nationernas Förbund 1922 tillerkände Fin-
land, och som torde utgöra världens svenskaste trakt. Också Öster-
botten rymmer nejder som är svenskare än de man finner i Sverige.

Republiken Finlands barnaår var mångfaldigt isolerade. Årtion-
dena kring sekelskiftet 1900 hade åtminstone i huvudstaden varit 
mångkulturella, rentav kosmopolitiska; till exempel fanns reperto-
arteater till beskådande på tre språk, finska, svenska och ryska. Men 
nu stängde landet om sig, och därtill stängde finska och svenska om 
sitt. Litterärt förvärrades läget i början av tjugotalet, då den i prakti-
ken trettiofaldigt fördyrade svenska kronan skar av boktrafiken från 
Sverige till Finland.

Men en tidsskillnad hade tagit vid tidigare, och den kom att pågå 
länge. År 1942 fann Sven Stolpe, rikssvensk romanförfattare och 
kulturkritiker, det ”besynnerligt hur litet man i det svenska Finland 
vet om romanteknik! Man har där ypperliga lyriker, glänsande essay-
ister och goda novellister. Men romaner skriver våra vänner däröver 
som för sextio eller sjuttio år sedan.” Liknande kommentarer flore-
rade under mellankrigstiden.
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lösningar
Har man råkat i modersmålslöshet kan man försöka göra dygd av 
den, bota den eller dölja den. Även kombinationer är möjliga. Fe-
nomenet är ju inte lokalt. Ett kardinalexempel på den första möjlig- 
heten, den att vända nackdel till dygd, är Franz Kafka, som bejakade 
den uttunnade, osäkra och avsensualiserade tyska som i hans samtid 
talades av en knapp tiondedel av Prags invånare. Ett försök att teckna 
Kafkas belägenhet och hans sätt att hantera den är en långessä från 
1975 av Gilles Deleuze och Félix Guattari, ”Pour une littérature mi-
neure” (”Vad är en mindre litteratur”). I originalets franska är också 
betydelsen ”omyndig” för mineure stark. Sent i seklet har liknande 
hinder gjorts nyttiga för skönlitterär prosa av Herta Müller, nobel-
krönt, men också av Libuše Moniková, som lät tjeckiska språkdrag 
göra hennes förvärvade tyska motspänstig. 

I denna bok är det framför allt modernister som gör på detta sätt, 
en Gunnar Björling eller en Elmer Diktonius. Den sistnämndes ”trä-
snitt i ord” Janne Kubik står liksom hans översättning av Aleksis Kivis 
Sju bröder, som sedermera blev finsk nationalroman, tätt vid språk-
gränsen. Båda verken kan vad två språk kan.

Den bot som i finlandssvensk 1900-talslitteratur erbjuds mot 
språklig osäkerhet är överlag den som erbjöds av Hugo Bergroth. 
Och döljandet sker – litterärt – i val av former, genrer, modi. Man 
väljer in och väljer bort, skuggar och maskerar, klassar ned och upp, 
hierarkiserar och prioriterar. Av de betydelser som anförs i det föl-
jande brukar de flesta ses mindre som språkligt betingade och mer 
som något inomlitterärt, litteraturpolitiskt eller något som framkal-
lats av marknad eller publik. Och säkert har det varit just så. Men 
det hindrar inte att man med hjälp av en betonad språkaspekt kan ta 
fram en tänkbar och intressant historia.

Vid val av normbrytande former – särskilt i lyriken, med dess 
inneboende benägenhet att prisa normbrott – kan svaghet neutralise-
ras eller göras till styrka. Modernisterna kunde det, och detta är en 
av de viktiga poänger som kan tas fram via språkaspekten. Men medan 
de gjorde en dygd av svagheten gjorde de också dygden svagare.

Med deras nya till synes regellösa språk var det mycket mer än 
versifikationen som blev ifrågasatt, och därmed ansatt, hos den tra-
ditionella dikten. Denna förvaltade ett retoriskt kunnande som i 

den Finlandssvenska litteraturen 1900–2012



360

mycket liknade prosans. Det var också diskursivt väl slipat, och det 
hade haft ett brett användningsområde under den långa tid då ord 
fått ersätta handling i storfurstendömet. Det hade varit gemensamt 
för samhällets artikulerade skikt, det hade kvalificerat för rekryte-
ring till detta skikt, och det hade bestämt dess tjocklek. För poesins 
del kan sägas att även om till exempel Bertel Gripenbergs och Arvid 
Mörnes poesi var så motsatta varandra som inpyrd budoar och ut-
skärsbåda så hade de den manliga diktionen gemensam. Gemensamt 
var också det arkiv av retoriska figurer som gav deras diktion rykt. 
Detta långa minne riskerade att bli prisgivet åt glömskan om det nya 
fick överhanden.

Av täta former som modernistisk prosa och prosalyrik förväntar 
sig ingen att de ska avrapportera en yttre verklighet. De behöver 
därför inte heller förhålla sig till hur vårt språks gränser har dragits 
långt innanför vår världs gränser. De kan radikalt lösa problemet 
med sådana fakta som på många verklighetsområden är sällsynta på 
svenska. Verkligheten lider aldrig av brist på efterbildning, men det 
språk som ska skildra den kan göra det. Då väljer det kanske att gå 
udenom, som Ibsens Peer Gynt. Det håller sig till möjliga vägar, döl-
jande alternativens fåtalighet genom att i god tid föregripa svårighe-
ter, och väja.

Fast mark erbjuder de framhävt slipade former – aforismer, 
blanka hellenika (Emil Zilliacus, R.R. Eklund) – som inte pryds av 
natur utan av kultur. Det var inte minst med sonetter som det fasta 
diktsmidets ålderman Bertel Gripenberg hade byggt sin position som 
hyllad skald. Från den kunde han år 1925 utföra en antimodernistisk 
kupp, som alla vänner av ordning fann genuint nöjsam. Gripenbergs 
bedrägeri bestod i att han publicerade en diktsamling, Den hemliga 
glöden, vars väl imiterade moderna formspråk sedan rosades av lätt-
entusiasmerade modernister.

Det var med en vankfri sonett – rubricerad ”Sonett!” – som den 
finländska modernismens mest radikale förnyare Gunnar Björling 
1934 demonstrativt kastade ifrån sig formens stav, ”för länge länge-
sen mig kär”. Boskillnaden skulle markeras.

Scenen har sin egen språkfråga, det muntliga framförandets. Frågan 
får sina proportioner om man erinrar sig att beröm för en skådespe-
larprestation ofta helt enkelt handlade om gott tal. En kritik av den 
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sjuttonårige Mauritz Stiller, som spelade Johan Fleming i Wecksells 
Daniel Hjort i Åbo 1900, konstaterade att ”han omsorgsfullt och med 
tydligt uttal framsade” sin roll. Mer konstaterades inte. Innehavaren 
av denna talroll kom senare att göra stumfilmshistoria. 

Vanligt tal var något man valde bort eller förbehöll det lågstilta. 
Pjäsförfattare prövade många sätt att undvika vanligt tal. Man tog 
till högstämdhet, historisk diktion, balladton, expressionism, upp-
skruvad fars, salongsbonmots. Frågan om teaterns nationalisering, 
varmed man avsåg en lösgörelse från sverigesvensk uttalsnorm och 
språkmelodi, var hårt bunden vid uppfattningen om den finlands-
svenska munartens status. Den gav länge fantomsmärtor i reper-
toaren. Samtidigt värnade svenskspråkig teater i Finland – och där 
fanns också en anstolthet gentemot finskan – om en tradition av ele-
gant spelad komedi. Det är en tradition, i huvudsak en huvudstads-
företeelse, som vill att repliker ska korsas som floretter. Man ska 
gärna skära sig på tonfallet. Den är inte byggd på inhemsk text. Men 
det är den i få länder.

Sina egna problem erbjöd fiktionsprosan. Med sin världstillvänd-
het och sin breda publikappell utgjorde den berättande prosan poten-
tiellt ett riskabelt medel för finlandssvensk litteratur. Spänner man 
ögonen i själva transportmedlet, och det må sedan vara en språkpolis 
eller trafikanten själv som gör det, kan överdriven krockrädsla följa.

Man kunde uppsöka frankt lågstilta ämnen, eller skylta med lågt 
ställda ambitioner. Ett sätt att komma förbi Topelius prövade dag-
drivarna i sin nederlagsmärkta prosa. Någon status var denna inte 
kapabel att ge prosafiktionen. Till lågt ställda ambitioner kan man 
kanske räkna ett byte av kategori, som när den i amerikansk dags-
journalistik skolade Gabriel Sanden med en roman 1918 hävdade att 
dess läsvärde låg i att den inte var litterär. Men sådana utbrytningar 
upphörde efter hand.

Som finlandssvensk normalfiktion etablerar sig en psykologisk 
och personporträtterande prosa, tillräckligt intimt fokuserad för 
att kunna maskera bort företeelser i litteraturens omvärld om de är 
språkligt motsträviga. Här förenas två angelägenheter, när en till sin 
huvudfåra borgerlig litteraturs intresse för det individuella själslivet 
löper samman med en defensiv språkstrategi. Som ett slags motbud 
till denna prosa, fullt ut lika ”naturlig” som den, kan man se en J.W. 
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Nylanders många saltstänkta och populära berättelser från havet, 
kallade Sjöfolk. Minnen och berättelser (1901–1921). En kritiker fann 
en ”ypperlig sanningsverkan” i dem – Nylander var till yrket styr-
man – men bad honom förkovra sig i ”den teknik berättarens yrke 
kräver”.

Kritiken kan ha huggit i sten på bägge punkter. Dels hade kanske 
rena skrönor råkat bli lästa som minnen, vilket är lätt hänt om ämnet 
ligger utanför läsarens erfarenhet. Dels ger många av Nylanders 
texter vid handen att hans teknik inte var dålig. Den var en annan. 
Hos honom är det i regel inte psykologi som framställer skeenden 
utan skeenden som framställer människor. Dessa tar gestalt genom 
att handla, i situationer som författaren utsätter dem för. Det finns 
många slag av litteratur – exempelvis äventyrsboken eller folklivs-
skildringen – som man gärna har böjt enligt ett sådant behavioristiskt 
mönster. De har sällan varit stora i finlandssvensk litteratur.

De genrer som har betraktats som lättviktiga eller oviktiga är tal-
rika. Om vad som är lätt och har låg status kan Henrik Tikkanens 
författarskap vittna. Där ingår omkring femtio verk av skiftande slag 
– resebok, stadsporträtt, roman, scen-, radio- och TV-pjäs, därtill 
aforismer och ett virtuost tidningstecknande – som i nästan trettio 
års tid fick passera skäligen oförmärkt. När hans så kallade adress-
böcker utkom, med början 1975, föll bitarna på plats. Här drogs det 
upp sprickor i helsingforsförorten Brändös sobra villastadsfasad, och 
de gav de mest echaufferande inblickar i en högborgerligt depraverad 
livsföring. Sårbarhet och sarkasm möttes då den tikkanenska stilens 
energi sattes att lysa upp det egna jagets färd genom en vrång värld.

Den förgriplighetsdebatt som inleddes – och den var nästan sam-
tidig med debatten kring Märta Tikkanens, gift med Henrik, sexu-
alpolitiska roman Män kan inte våldtas (1975) – handlade så tydligt 
om det offentligt passande att ett annat brott mot dekorum fick pas-
sera alldeles obemärkt. Detta andra brott var litterärt, det har med 
adressböckernas genre att göra, och det kräver en utvikning.

Den tidigare nämnda folklivsskildringen är som genre belägen i 
den finska litteraturens mitt. I den svenskspråkiga är den perifer. Be-
rättelser ur allmogens och lantproletariatets liv har på svenska hört 
till det nedlåtenhetsmärkta, av många skäl. Den grövsta förklaring-
en är att de tematiserar lantliga ting i en litteratur vars värdehierarki 
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– och också detta är ofinskt – har upprättats ur urbana perspektiv. 
Men dessutom står här psykologi mot etnografi, och konstfullt be-
rättande mot rakt. Till och med stora publiksuccéer som Sally Sal-
minens Katrina (1936) eller Anni Blomqvists Stormskärsböcker från 
1970-talet blir som framgångar en smula halva, motvilligt erkända. 
Måhända är en i sig marginell litteratur tveksam inför något så yt-
terligt som en egen marginal, använd för självlärt och kanske rentav 
konstlöst skrivande.

En anförvant till folklivsskildringen är hembygdsskildringen. 
Fullt så nära släkt som namnen kan synas visa är de inte, och hem-
bygdsskildringen torde vara mycket mer van att ses ned på. Hei-
matkunst har brukat betraktas som stora ord om sådant som är litet 
och perspektivlöst nära. Först mot 1900-talets slut skedde en upp-
värdering av ivrandet för det lokala. Det kan helt enkelt ha varit en 
besinningsfull motreaktion: av vurm för det nära rörs mindre oro-
ande känslor upp än av hänförelse på nationell nivå. Det är mot den 
bakgrunden begripligt att Tikkanens första adressbok, Brändövägen 8 
Brändö Tel. 35, inte blev uppfattad som en hembygdsskildring.

Den som varseblev att den faktiskt var också det var Marianne 
Alopaeus, själv romanförfattare med dokumenterat sinne för huru-
dan text som sätter sig på tvären. På en helsida i stockholmstab-
loiden Expressen vittnade hon om hur Tikkanen hade skildrat sin och 
hennes gemensamma hembygd, en rätt speciell finlandssvensk Hel-
singforsmiljö mellan krigen, som dittills inte existerat litterärt, 
nämligen den burgna villaförstaden. Alopaeus fann också att denna 
inmutning för litteraturen var en sak och dess fördomsförstärkande 
effekter en alldeles annan. Det avslöjade en beklämmande sårbar-
het, skrev hon, att det som i debatten hade kallats det finlandssven-
ska etablissemanget genast måste ”störta till och bedyra att tro nu 
inte att vi är såna!”

Här löper frågor om språk, litteratur och omvärld samman. Språk- 
hämningen är inte ensam om att föra in ett fjärmande filter i det  
litterära systemet. Själva minoritetssituationen, den på svenska skri-
vande författarens i Finland, skjuter in många sådana filter. Bortom 
de språkstrategier som ovan har kallats bota och dölja finns iaktta-
genheten, detta att se sig sedd – ofta sedd som ett kuriosum – och 
den utifrånstyrning som hänger samman med försöken att korrigera 
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vad andra ser. Utifrånstyrdheten, oron för vad de ska tänka om oss, 
blev tydlig i nyss nämnda debatt. Men så var också 1970-talet en tid 
av tydlighet.

I en mindre litteratur, hävdar Deleuze och Guattari i sin Kafka-
bok, är allt politiskt. Medan stora litteraturer låter intriger på indi-
vidplanet förena sig med annat individuellt – låt vara mot en social 
fond – leder själva snävheten hos en mindre litteratur till att allt in-
dividuellt omedelbart knyts an till polis, att det blir samfundsrelate-
rat. Om detta påstående läggs över svensk 1900-talslitteratur i Fin-
land kan det kanske bidra till att förklara en egenhet hos den. 

Dels blir det mer begripligt varför denna litteratur så ofta har 
dröjt vid besvikelse, brist och förlust, alltså vid företeelser som en-
vetet fasthållit en aspekt av det svenska i Finland. Om mitt språks 
gränser är min världs gränser är det, om polis är liten, lätt hänt att 
jag genom att ständigt stöta mot dem ger mig att tematisera denna 
sammanstötning. Dels kan det begripliggöra varför denna littera-
tur så envetet återkommer till det finlandssvenska predikament som 
– kring 1960 – benämndes exempelvis trefaldig ensamhet (Rabbe 
Enckell), svenskhetens slagskugga (Christer Kihlman) eller den fin-
landssvenska skepnadens riddare (Jörn Donner). Förklaringen är 
kanske att man inte kunde låta bli.

mellan FinskT och svenskT
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Michel ekMan (f. 1956) är litteratur-

forskare och kritiker. Han har bl.a. gett 

ut böcker om J.l. runeberg och Peter 

sandelin. i Må vi blicka tillbaka mot det 

förflutna (2011) skriver han om svenskt 

och finskt hos åtta tidiga finlandssvenska 

1900-tals författare. Han har även redi-

gerat och publicerat artiklar i ett flertal 

litteraturvetenskapliga antologier och 

gett ut en samling självbiografiska essäer, 

Utanför tiden (2012). Han var redaktör 

för 1900-talsdelen av Finlands svenska 

litteraturhistoria (2000).
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